Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 6 de novembre 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 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
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Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 10:20 horas del día 6 de noviembre de 2020, se reúnen de
forma telemática, por medio de videoconferencia, a través de la aplicación ZOOM, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y presididos por el Alcalde-Presidente, el señor Antonio Francés
Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros de Pleno, a los cuales
legalmente se han convocado.
De acuerdo con el art. 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los miembros del Pleno de la Corporación se encuentran en territorio
español.
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. Vull saludar a tots els membres de la Corporació i a tots aquells que
ens segueixen des del canal de YouTube. Primer que res, vull demanar disculpes pel retard
en l’inici del plenari, és una hora de retard, però ha sigut per un problema tècnic i no per
qüestions de l’Ajuntament, sinó de la plataforma per la qual fem aquest plenari mixtpresencial a la sala de plenaris i des dels ordinadors de cada regidor i regidora, per a
complir amb totes les mesures de prevenció enfront de la COVID-19. També aquest plenari
és la primera vegada en què s’introdueix la traducció en llenguatge de signes per a millorar
l’accessibilitat als plenaris de l’Ajuntament. Vull agrair la col·laboració de FESORD, que
permetrà que aquest plenari puga arribar a més ciutadans i ciutadanes i que puguem ser un
ajuntament molt més integrador, molt més accessible i, com sempre, pensant en tots els
ciutadans que volen participar i seguir el funcionament dels plenaris municipals. A partir de
hui tots els plenaris disposaran d’aquesta traducció en llenguatge de signes perquè les
persones sordes puguen també seguir els nostres plenaris. I, sense més, iniciarem la sessió
ordinària corresponent al mes de novembre.
1. 23910/2020 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
No tenim res en aquest apartat; per tant, passem al punt següent.
2. 26445/2020 INTERVENCIÓ
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,
TERCER 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
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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 tercer 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:


Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital
actualizados.



Remanente de tesorería



Calendario, presupuesto de tesorería.



Dotación de plantillas y retribuciones



Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.



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



Pasivos contingentes



Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.



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.



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



Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).



Flujos internos.



Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.



Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.



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



Intereses y rendimientos devengados (ingresos).



Gastos derivados de la gestión del COVID-19.
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Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.
 Informe actualizado de evaluación de datos generales.



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

El Pleno de la Corporación queda enterado.
3. 25223/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE
DE 2020.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
4. 26281/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.10.2020/064
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:
1. El gasto es específico y determinado.
2. No puede demorarse a ejercicios posteriores.
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3. El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.
El gasto se financia con:



Bajas de otras partidas no comprometidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del grupo municipal SOCIALISTA (12) y la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por suplementos nº 2.10.2020/064, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
Aplicación
02463 42200 61900

Descripción
ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES

Proyecto
2020 2 U63 6

Total suplementos de crédito
02463 42202 61900

ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES 2019

ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS
Total suplementos de crédito

04546 33414 22609

08511 44110 47900

37.189,52
37.189,52

2019 2 U63 9

Total financiación con bajas
06532 92080 62600

Importe

-37.189,52
-37.189,52

2020 4 U32 1

1.815,20
1.815,20

ESCUELA TEATRO MUNICIPAL

-1.815,20

Total financiación con bajas

-1.815,20

SUBV. OPERACIONES TUASA.

206.854,05

Total suplementos de crédito

206.854,05

06125 13000 12000

SUELDOS GRUPO A1 POLICIA LOCAL

-6.312,07

06125 13000 12006

TRIENIOS POLICIA LOCAL

06125 15100 12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO

-8.674,74

06125 15300 12004

SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS

-7.847,32

06125 15300 12005

SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS

-8.584,32

-10.385,81
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Aplicación

Descripción

Proyecto

Importe

06125 16400 12005

SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO

06125 16500 12004

SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA

-9.308,36

06125 16500 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA

-6.810,42

06125 16500 12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA

-8.837,10

06125 17000 12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE

06125 17120 12006

TRIENIOS JARDINES

06125 23000 12101

COMP.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL

-22.049,97

06125 31100 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD

-9.420,41

06125 32000 12003

SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION

-8.549,12

06125 32000 12004

SUELDOS DEL GRUPO C2 EDUCACION

-8.660,09

06125 32000 12006

TRIENIOS EDUCACION

-9.819,06

06125 32660 12100

COMP.DESTINO CONSERV.DANZA

-9.872,42

06125 33360 12006

TRIENIOS MUSEO

06125 34000 12004

SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES

-8.322,25

06125 34000 12005

SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES

-8.455,20

06125 34000 12101

COMP.ESPECIFICO DEPORTES

-9.365,94

Total financiación con bajas

-11.934,35

-16.817,42
-5.910,22

-10.917,46

-206.854,05

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:
Jordi Martínez, com que jo no veig des d’ací, si algun portaveu vol demanar la paraula o
manifestar qualsevol canvi de vot, fes-m’ho saber per a poder donar-li la paraula.
5. 26877/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/09.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio 2020, con lo cual no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad
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presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal
prorrogado para 2020.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente
acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:


Relación Q/2020/10008, por un importe total de 1.191,32 €, que empieza con la
operación ADO nº 920200010580, Tercero: COMERCIALIZADORA REGULADA
GAS POWER, S.A., Importe: 179,79 € y termina con la operación ADO nº
920200012010, Tercero: INDUSTRIAS ENALBE, S.L., S.L., importe: 420,21 €.

Sra. Secretaria:
El siguiente punto, empezamos ya con la modificación de las ordenanzas fiscales, lo digo
por si…, leo…, ¿empezamos primero el debate y luego ya se va haciendo la votación de
cada una?.
Sr. Alcalde:
Sí, correcte. Tal com vam comentar en la Junta de Portaveus, i com fem sempre, en aquest
punt, hi haurà un debat únic de totes les ordenances fiscals i una vegada finalitzat el debat,
hi haurà una votació; evidentment, punt per punt, per cadascuna de les ordenances que es
tramiten al plenari. I, abans d’iniciar el debat, li passarem la paraula a la regidora d’Hisenda
perquè puga introduir quina és la proposta de les modificacions de les ordenances fiscals
per al 2021.
Sra. Moltó:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde i molt bon dia a tots i a totes, tant als presents com als que ens
segueixen a través de les xarxes. I, bé, jo, en primer lloc, m’agradaria agrair l’enorme treball
que ha desenvolupat el Departament, com també voldria agrair totes les aportacions que he
rebut per part dels diferents grups polítics, com a aquells també que heu tingut a bé treballar
de forma conjunta per a tractar d’arribar a un enteniment, i fer que..., A pesar que avui
tractarem impostos, taxes i preus públics que no graven la renda directa dels contribuents, sí
que intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, atés que els serveis han de tendir
cap a la seua sostenibilitat, que siguen els més progressius i justos possibles, i intentar
sempre que aquells que menys tinguen, menys paguen. En aquest sentit hem presentat
unes modificacions que, atesa l’actual conjuntura econòmica, doncs van..., tracten
d’incentivar la promoció econòmica, la creació de treball i la transició ecològica, i
aprofundeixen ja en mesures que hem anat prenent al llarg dels últims anys i que sumen a
les diferents accions que han estat prenent les diferents regidories, perquè la nostra ciutat
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progresse. En aquest sentit, es regulen diverses modificacions a diferents impostos. Algunes
d’aquestes modificacions..., doncs, per exemple, en el cas de l’Impost d’Activitats
Econòmiques, hi introduïm un coeficient de l’1,2 per negocis ubicats als polígons industrials,
enfront de l’1,65 per carrers de primera categoria o l’1,45 per a la resta de carrers. Aquesta
iniciativa la vam compartir amb els empresaris i entra dins del pla d’estímul dels polígons
industrials per a la captació de noves empreses a la nostra ciutat. Aquest coeficient també
és dels més baixos de tota la Comunitat. La mitjana superior, de fet, a la Comunitat
Valenciana, se situa en el 2,25 i la mínima en l’1,45. I, enfront d’això, a la nostra ciutat, tenim
la mitjana superior en l’1,65 i ara en l’1,2. Aquestes són les dades de la nostra ciutat. Dintre
d’aquest impost, també cal destacar bonificacions per a la creació de treball, amb diferents
aportacions de diferents grups polítics, que, a més a més, han coincidit a fer aquesta
aportació i estem parlant de bonificacions de fins al 50% per a incentivar, en especial, la
creació de llocs fixos, per a persones amb limitacions funcionals, aturades de llarga durada o
major de 50 anys; bonificacions, també, fins al 50% en aquest mateix impost per a la
implantació de noves empreses i que sumen ja als dos primers anys que, en aquest cas, ja
per llei, s’aplicava una exempció. També es facilita l’accés a la bonificació per a la utilització
d’energies renovables, d’acord amb les converses també que hem mantingut amb els
empresaris de la nostra ciutat, i s’aplica tant a l’IBI com a l’ICIO, com a l’impost d’activitats
econòmiques per a la instal·lació d’un 20% de potència elèctrica contractada. Dintre de totes
les mesures verdes, també cal recordar l’aposta per a poder bonificar els diferents
establiments que reciclen a la nostra ciutat o la bonificació de fins al 75% de l’impost de
vehicles, per vehicles híbrids i elèctrics, que ja vam augmentar els passats anys. També
eliminem la taxa per ocupació del domini públic local per a barres, farmàcies, etc., o reduïm
la taxa de la brossa per a hotels i residències. Totes aquestes mesures requereixen també
un reequilibri dels ingressos. No podem bonificar si no ingressem; i, per això, regulem
diferents coeficients en l’IBI per valors a partir..., valors cadastrals a partir d’1 milió d’euros, i
sempre que no estiguem parlant d’usos residencials. Regulem el tema del clavegueram com
a servei que es presta i pel qual no s’obté cap mena d’ingrés, la qual cosa provoca una
disminució dels recursos col·lectius. I augmentem la taxa dels caixers automàtics. Aquestes
mesures també se sumen a les que ja vam prendre en el mes de març quan va començar la
pandèmia i són les que portem hui per al seu debat i votació.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, iniciarem el debat i té la paraula el Sr. Abad.
Sr. Abad:
Bon dia. Buenos días a todos, concejales presentes y la gente que nos sigue desde casa.
Como ha dicho bien la Sra. Moltó, valoramos el trabajo y el esfuerzo del departamento pero
un aumento de impuestos y tasas no es la solución a la grave crisis que estamos sufriendo,
los alcoyanos merecen un gobierno responsable que vele por sus intereses y que sea capaz
de dejar de lado sus ideas partidistas para empezar a trabajar por el bien común, por el bien
de todos, un gobierno que solo es capaz de pensar en recaudar mas gravando a los
ciudadanos y no quiere prescindir de partidas totalmente innecesarias de sus presupuestos,
no es un gobierno útil. La rebaja en el IBI sin una revisión catastral supondría un ahorro para
muchas familias ya que la reducción del recibo seria 100% real y efectiva. Con todos los
problemas que tienen que lidiar muchas familias alcoyanas estamos convencidos de que
esta disminución aliviaría la carga impositiva que soportan ayudándolas directamente ya que
todos somos conscientes de la grave crisis por la que estamos pasando y que las ayudas no
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llegan en tiempo y forma a todos. Es completamente innecesaria la Tasa de Alcantarillado
por dos razones, en primer lugar, es increíble que quieran gravar a los alcoyanos con mas
tasas, aunque sean 10€ al año, en segundo lugar hay un contrato adjudicado a Fomento de
Contratas y construcciones y Aqualia donde en el pliego de condiciones se especifican las
labores de mantenimiento, inspección, limpieza y conservación de la red de alcantarillado
que se han de llevar a cabo. Por otro lado, la referencia de la tarifa del servicio para regular
esta TASA, no debe basarse, en nuestra opinión, en el calibre de conexión, sino de la
cantidad de agua que llega a la red de alcantarillado, por lo que debería ser regulada por su
consumo. Ya que las viviendas vacías o segundas viviendas, que no tienen un consumo
habitual de agua, pagarían una TASA de alcantarillado injusta. Al hilo de esto lo mismo
ocurre con la Tasa de basuras, las viviendas vacías deberían de estar exentas de esta
TASA y las segundas viviendas en las que la estancia es menor deberían tener una
bonificación. Sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, vemos injusta que no
se bonifique de ninguna forma a los propietarios de más de 25 años, a no ser que el
vehículo sea catalogado de histórico, donde su uso esta muy restringido. Tenemos muy
claro que el parque móvil de la ciudad debe renovarse pero, en los tiempos que corren,
cambiar de coche es el menor de los problemas de muchas familias. Por lo expuesto
anteriormente, mi posición ante las modificaciones de las ordenanzas presentes sera
abstención excepto en la Ordenanza Reguladora del IBI y de la Tasa de Alcantarillado,
donde mi voto será en contra.
Sra. Obiol:
Gràcies i bon dia a totes i tots, tant els que ens seguiu des de casa com els que estem ací
presents. I nosaltres ja ho vam dir fa un any quan debatérem aquestes mateixes
modificacions..., bé, aquest mateix tema, les mateixes modificacions. I no entenem massa
bé aquesta..., aquesta manera de treballar i que siga beneficiosa per al nostre poble. No
entenem que no se’ns responga a les nostres propostes per escrit i argumentadament, tal
com ens demanen des de la Regidoria. No entenem tampoc per què s’encaboten a
discriminar les famílies monoparentals respecte de les nombroses, tant a l’IBI com a les
ajudes implementades per a solucionar l’impediment que ens diuen que hi ha des de la
Regidoria per a fer una bonificació a aquestes famílies. Pensem que és una política
clarament de dretes. Tampoc no entenem per quina raó fan una classificació per usos dels
immobles que nosaltres també vam demanar ja l’any passat i pensem que és una bona
mesura, però posen un valor tan alt que acaben gravant només a uns quants immobles. A
una pregunta feta en comissió informativa, ens van informar que a tres immobles en l’ítem,
de magatzems i aparcaments, però després no els importa posar una nova taxa que afecta
tothom, com la del clavegueram. De segur que és una poca quantitat, no ho dubtem, ho
sabem, però és aplicada a totes i tots els alcoians. Tampoc no entenem que en les taxes
d’exàmens no es tinguen en compte els ingressos de l’individu que paga. Són algunes
qüestions que pensem que posen en qüestió moltes de les coses que ací debatem i que
se’ns presenten des de la Regidoria. Pensem que ara que estem en una situació molt
delicada, en què necessitem el màxim de recursos possibles i alhora hem d’evitar problemes
als nostres ciutadans, evitar que caiguen en situacions de vulnerabilitat..., no ho veiem. Com
tampoc no veiem en altres qüestions un compromís ferm i decidit per fer la vida millor i més
justa als nostres veïns i veïnes; perquè, al capdavall, és la impressió que a nosaltres ens fa,
hem de pensar a fer-ho, a fer la vida millor als nostres, i comporta feina. De segur que
pensen «si ja tenim a qui ens ho aprove, en aquest cas a Podem», però podria ser, en altres
casos, que foren altres partits d’aquesta Corporació. I així ha quedat la cosa..., la regulació
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tributària..., que, bé..., és horrorosa? No, no podem dir que és horrorosa. Podem dir que és
excel·lent? Doncs tampoc no podem dir que és excel·lent... És, al final, com la gran majoria
de coses que fan..., és molt gris i podria ser mil vegades millor. Però, potser, caldria una
miqueta d’esforç i un interés real per deixar una petjada en la vida d’Alcoi i canviar a millor
les condicions de vida de les alcoianes i alcoians. Per aquest motiu no podem acceptar, des
de Guanyar, les propostes del govern, perquè les considerem, clarament, millorables, i que
podrien ser més adequades per a millorar les condicions de vida de les alcoianes i alcoians.
Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i molt bon dia a tot el món. Per a alguns la negociació és una paraula
prohibida en política, per a Podem és un pilar fonamental de la democràcia, i més ara que
estem davant d’un dels contextos més complicats, que requereix, precisament, acord i
consensos amplis. Per això, des de Podem hem treballat de forma valenta i conjunta amb el
Govern Municipal una proposta fiscal, que entenem que és més justa, progressiva i verda i,
sobretot, perquè ve emmarcada per bonificacions a les famílies, en els diferents àmbits de
les ordenances fiscals, per la promoció de l’economia local i una fiscalitat verda que per a
nosaltres ha de servir per a poder continuar impulsant les energies renovables a la nostra
ciutat, o cosa que és el mateix, per a millorar la qualitat de vida de la gent, aconseguir
l’equitat socioeconòmica i poder estar en harmonia amb el nostre entorn. És a dir, hem posat
el nostre granet d’arena per a intentar transformar les condicions de vida de la gent i també
la seua relació amb l’entorn més proper, i tot amb el principal objectiu de continuar sent una
ferramenta útil, ampliar els horitzons del Govern Municipal i apropar-los al nostre projecte de
ciutat. I sobretot ho hem fet a través d’una proposta que entenem ambiciosa, que ha de
servir per a millorar la política d'ingressos de la nostra ciutat i també els estímuls de la nostra
ciutat, i tot, com he dit al principi, dins d'un context tan complicat com és el context Covid,
com és un context de pandèmia, i fer-ho amb la finalitat de facilitar la reconstrucció i la
reactivació del nostre municipi, reforçar els serveis públics i no deixar a ningú enrere. Per
tant, aquestes ordenances fiscals marcaran un abans i un després quant a justícia fiscal es
refereix a la nostra ciutat i volem posar l’accent en la proposta que des de Podem portem
treballant amb molta estima des que vam entrar per la porta de l’Ajuntament, ara fa més d’un
any, és a dir, la proposta d’aplicar un tipus de gravamen diferenciat de l’IBI per als usos no
residencials, una proposta de la qual estem especialment satisfetes perquè significarà que
l’Ajuntament d’Alcoi recapte anualment, i d’entrada, perquè això sempre es podrà anar
perfilant d’any en any, més de 100.000 euros, una proposta que significarà que els que més
tenen, aporten més. I això és ADN Podemos. Una proposta que, davant d’un dels pitjors
moments de les últimes dècades, aportarà una nova font d’ingressos que, com he dit abans,
afavorirà, precisament, la reconstrucció i reactivació del nostre municipi i ens permetrà
arribar a les famílies que més ho necessiten. I dit això, i feta aquesta mena de valoració
genèrica de les ordenances fiscals, sí que m’agradaria destacar alguns dels aspectes sobre
aquestes: primerament, i com ja he avançat, sota la premissa "qui pague més, qui més té",
s'incrementa el gravamen aplicable en l'Impost de Béns Immobles per a usos no
residencials, en valors cadastrals a partir d'1 milió d'euros, en la major part dels casos, una
proposta totalment vinculada a la justícia social que significarà uns 100.000 euros més
d'ingressos anuals. Al mateix temps i emmarcat dins de l'acord de les ordenances fiscals,
des de Podem hem arribat a un acord amb el Govern Municipal per a realitzar una actuació
integral, a partir de 2021, per a la reparació i millora de la xarxa pública de clavegueram de
Batoi, una intervenció necessària i molt demanada pel seu veïnat, que se suma a la que ja
vam demanar, i s'està gestionant, a la zona de Sant Pancraç. També hi ha incentius per a la
Pag. 10 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

creació d'ocupació, promoció de l'activitat econòmica i la transició ecològica, a través d'una
fiscalitat justa, verda i progressiva, i el foment de les energies renovables és, com he dit
abans, un dels nostres principals reptes. I en l’Impost d’Activitats Econòmiques també es
regula una bonificació del 50%, precisament per a facilitar la creació d’ocupació, fet que se
suma a les propostes que des del nostre grup municipal ja hem anat fent per a, precisament,
consolidar els llocs de feina a la nostra ciutat. I ho fem perquè entenem que és
imprescindible que es millore el teixit de les nostres empreses, sobretot en un moment tan
delicat com l’actual; i que també es millore la qualitat de l’ocupació i es puga fomentar
l’ocupació dels col·lectius que major dificultat tenen per a accedir al mercat laboral. I,
finalment..., i finalment, també cal destacar, quant a justícia fiscal, que amb aquestes
modificacions els bancs també pagaran més per l'aprofitament del domini públic. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Bien, en primer lugar agradecer, como es
lógico, la disposición, el trabajo de la regidora de Hacienda, la Sra. Moltó, y de su
departamento, porque ha estado continuamente intentando que…, obtener los apoyos para
que…, máximos posibles, nosotros desde el Grupo Municipal Ciudadanos, estamos
plenamente convencidos desde el contexto socio-económico en el que nos estamos
encontrando, se hace más que necesario ese consenso y que los acuerdos entre todos los
partidos que forman esta Corporación sean una realidad, porque es la vía más rápida y más
democrática para llegar a buen puerto, esto, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto en el
trabajo que realizamos todos los grupos en la mesa de Reactivación y en el Consejo
Económico y Social, sin embargo y con mucho pesar no podemos dar nuestro apoyo a todas
las modificaciones de ordenanzas fiscales que plantea el gobierno municipal como hubiese
sido nuestra primera intención. Las modificaciones que hoy sometemos a votación las
presenta el gobierno municipal y Podem Alcoi, como unos ajustes y unas nuevas
bonificaciones respecto a las ya acordadas durante el presente año cómo consecuencia del
trabajo realizado, reitero, por todas la fuerzas políticas, en la mesa de reactivación, dirigidas
a paliar los efectos que la pandemia de la Covid-19 ha dejado en nuestra ciudad, sin
embargo, desde Ciudadanos Alcoy, entendemos que estas no son las ordenanzas que
necesita la ciudad para afrontar la difícil situación económica y social que estamos
atravesando a nivel local. Consideramos que los ajustes y bonificaciones planteadas no són
suficientes para aliviar a los efectos más afectados por la Covid y penemos en duda que con
ella se logre incentivar la creación de empleo. En este sentido tenemos que ser críticos y por
tanto manifestamos nuestras reservas acerca de la idoneidad de algunas de las
modificaciones. En primer lugar y en cuanto a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. Introducir una bonificación del 50%
de este impuesto, supeditada a la creación de empleo, y no, no porque consideremos que
emplear no deba de ser incentivado, que no se confunda nadie, por favor, y esto quede
clarísimo, no tenga la menor duda de nuestro apoyo a la creación de empleo, pero nos
encontramos en un contexto en que el aumento de las plantillas de trabajadores en los
términos que regula la ordenanza es algo realmente complicado, complicado que pueda
llevarse a termino por la mayoría de los empresarios de nuestra ciudad, además de que ya
existe una bonificación en la ordenanza por actividades de fomento de empleo. Desde
ciudadanos entendemos que la ordenanza se está olvidando de aquellos autónomos y
aquellos empresarios que van a continuar con su actividad económica con gran esfuerzo y
sin poder crear empleo, ese empleo que todos, ellos los primeros, deseamos, por eso
estamos convencidos de que habría que ir más allá, ser valientes y apoyar por un apoyo real
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de la economía local, impulsando, justamente, aquellas empresas que hayan registrado
perdidas en el 2020 y que puedan seguir registrando rendimientos negativos durante los
próximos ejercicios, porque ya solo por el hecho de permanecer con su actividad en
momentos tan crudos, se merecen la inclusión de nuevas bonificaciones en esta ordenanza,
no se puede exigir al empresario la creación de empleo en este momento, se le debe
acompañar en este camino tortuoso, y supeditar una bonificación a la creación de empleo
cuando estan luchando por rescatar a sus empleados de los ERTES, lo que supone, en
realidad, es un castigo añadido. Estamos orgullosos de las empresas que han podido
reinventarse o que han visto incrementados sus pedidos, por efecto de las necesidades de
la pandemia y esta bonificación nos parece perfecta, ningún problema, pero ojo, estas
empresas están ganando dinero, estas empresas van a crear empleo por necesidades de
producción y lo van a crear con independencia de la bonificación en la tasa, sin embargo los
que necesitan bonificaciones, las empresas cuyo rendimiento se ha visto afectado por la
pandemia, ¿no necesitan el respaldo del consistorio?, no les quiten la bonificación a las
empresas que ahora mismo van como un tiro, no se la quiten, y no para dársela a los que no
tienen esa suerte, pero estudien, por favor, la manera de ayudar a ambos y denle recursos a
quien los necesitan. En segundo lugar y en cuanto a la Modificación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, también tenemos una duda, no pensamos que sea el momento adecuado
para modificar al alza el gravamen aplicable al IBI para usos distintos del residencial,
aunque estemos hablando de valores catastrales a partir de 1 millón de euros, porque se
puede correr el riesgo de que esta medida desincentive la implantación en Alcoy de grandes
comercios, supermercados, entidades financieras, y con ello la perdida o no creación de
nuevo empleo en nuestra ciudad, está asegurada, igualmente tenemos nuestras reservas
acerca de que incrementar el tipo de gravamen del IBI de los solares sirva para fomentar la
construcción, nosotros pensamos que hubiese sido más acertado establecer bonificaciones
en los solares donde realmente se construya, ya que no se dan las circunstancias socioeconómicas adecuadas en nuestra ciudad para una reactivación generalizada de la
construcción, por lo que el aumento de gravamen no va a servir sino para incrementar la
carga fiscal a los propietarios de un solar vacío en Alcoy, por lo cual, en la práctica, esta
medida es simplemente de carácter recaudatorio. Y en cuanto a la creación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa del Alcantarillado, por descontado, nuestro voto va a ser contrario, va a ser
un no rotundo, estamos en un momento de plena crisis y si algo no procede, es la creación
de un nuevo impuesto que venga a sangrar un poquito más al ciudadanos de a pie y a las
empresas, no es el momento de gravar, es el momento de apoyar, esto es una economía de
guerra señores y así lo debemos entender junto con todos los alcoyanos. Ustedes se
escudan en que la cantidad es muy pequeña, pero no, no hay cantidades pequeñas, 10
euros pueden colmar el vaso cuando se viven momentos tan deprimentes en lo económico,
como estos, además de que la modificación abre el camino para seguir aumentando la tasa.
Estoy de acuerdo con el tema expuesto por el Sr. Cristian cuando se refiere a las
necesidades que tiene un barrio específico de la ciudad al respecto, como es Batoi, por
supuesto que estamos de acuerdo, coincidimos, pero oigan, no será de hace 3 días, ¿no?,
el problema viene de antaño, no es el momento, que se arregle el tema, perdón, es el
momento de reparar, porque tendría que haberse hecho desde hace tiempo, pero ese dinero
que se saque de otro sitio, que se saque de otro sitio, si nos hemos de endeudar, como
Corporación, pues habrá que endeudarse, pero que se deje en paz al contribuyente, hasta
que vengan tiempos mejores, que desgraciadamente, no será pronto.
Sr. Ivorra:
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Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia, companys de corporació i bon dia a tots els que en segueixen
per les xarxes socials. Al març i després d’abril aprovàrem per unanimitat als plenaris
paquets de mesures fiscals i econòmiques per a ajudar la ciutadania de la nostra ciutat.
Encetàvem una nova manera de treballar, eren moments difícils, i tots..., tots ens afegírem al
govern per a consensuar mesures, intentant pal·liar els efectes de la Covid. Decidírem
treballar d’una forma diferent de com era habitual fins al moment, tots junts, consensuant,
amb respecte. El passat 13 d’octubre féiem la primera reunió per a parlar del pressupost de
2021. La voluntat del senyor alcalde, així ens ho va expressar, era la de tornar a
consensuar, treballar igual que al març i abril davant un pressupost difícil, per a un any
complicat. En Compromís ens esperançava tornar al consens, a treballar frec a frec, d’una
manera diferent a la que ens tenen acostumats (aconseguir el vot per a aprovar-lo i ja és
igual la resta de partits). El 22 d’octubre roda de premsa conjunta de la regidora d’Hisenda
amb un partit de l’oposició, taxes aprovades, com així es va demostrar en la Comissió
Informativa. On estava la nova manera de treballar? On està el consens? Ara, en la memòria
que fa l’alcalde, en l’informe de les taxes i tributs es fa menció: «Hay que tener en cuenta
que a lo largo del año 2020 se han modificado varias ordenanzas a los efectos de hacer
frente a la COVID19, y en estos momentos se introducen ajustes técnicos y algunas nuevas
bonificaciones para los sectores mas afectados». Es reconeix que hem treballat al llarg de
l’any per fer front als efectes de la Covid d’una manera consensuada. Llàstima que ara no.
Ja no hi ha emergència?, ah! I, també, llàstima que encara no complisquen la llei de
normalització del valencià amb la documentació que genera aquest Ajuntament, quasi
sempre en castellà. Respecte de les taxes, ens alegrem que gràcies a la moció que
presentàrem sobre el cadastre, s’hagen pres algunes decisions, malgrat no aconseguir
l’objectiu de ser més justos. Es bonifica la creació de llocs de treball. Possiblement també
caldrà haver pensat a ajudar els que el mantenen en uns moments tan complicats, com bé
comentava la portaveu de Ciudadanos. Es redueix la taxa de la brossa a hotels i residències
per la Covid, però gravem amb un nou impost tota la ciutadania, pel clavegueram. Els veïns
no estan patint la Covid? Amb aquest tipus d’impost, com la taxa de la brossa o el
subministrament de l’aigua, han d'anar lligats al nombre de persones que viuen en cada
domicili, aplicar un coeficient per a persones censades i no la taxa directament pel domicili.
Ja ho hem expressat en reiterades ocasions i enguany no ha estat una excepció. Ens
semblen que amb les possibilitats actuals (control de cens local, i ferramentes
tecnològiques) podríem i hauríem d’aplicar-ho, perquè no fer-ho no és una forma
progressiva d’aplicar els impostos. No estem d’acord d’incorporar aquesta nova taxa, la del
clavegueram, i així ho férem saber en la reunió amb la regidora, i en la comissió informativa i
hui ací també. Quan s’incorporà al seu dia la taxa d’ocupació especial del domini públic, la
dels caixers, ja expressàrem la nostra disconformitat, perquè en gravar els bancs, cosa que
ens semblava correcte, generàvem un conflicte amb la resta d’establiments i no créiem que
era correcte. Per això canviàrem el vot d’abstenció a un vot afirmatiu en aquesta modificació
de la taxa. D’igual manera estem també en desacord amb la incorporació d’un nou
gravamen per a accedir a les visites guiades a edificis públics, no ens sembla el més adient,
ni la millor manera de mantindre un cos de guies professionals a la ciutat, quan es realitzen
visites guiades per part de gent sense la titulació.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Pel Partit Popular entenc que intervindrà el Sr. Ruiz?
Sr. Ruiz:
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Intervindrà la Sra. Payá.
Sr. Alcalde:
Doncs té la paraula la Sra. Payá. Gràcies. No la sentim..., connecte el micròfon..., no..., no...,
no, no se la sent... no... no...
Sr. Cantó:
Es canviarà de taula; un segon, per favor.
Sra. Payá:
¿Se me oye ahora?
Sr. Alcalde:
Sí, perfecte, ara sí. Té la paraula.
Sra. Payá:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Vivimos una situación económica crítica
agravada en Alcoy con 5.700 de nuestros vecinos en el paro; 4.689 trabajadores están
afectados por ERTE’s que han solicitado 701 empresas; la contratación ha caído un 30% en
el último año y la ciudad ha perdido el 16% de sus industrias desde 2012 y ¿qué necesita
esta preocupante coyuntura?, pues necesita una política fiscal que contribuya a mejorar la
situación económica de la ciudad. Una política fiscal que ayude a reactivar la economía,
potencie el Centro Histórico, dé respaldo a las familias y, ahora más que nunca, ayude al
comercio. Con este objetivo hemos trabajado nuestro proyecto de modificación de
ordenanzas fiscales. ¿Y qué tipo de respuesta ofrece el Gobierno Municipal? Un aumento
de la presión fiscal. En plena crisis la solución es crear una nueva tasa, la de alcantarillado,
y no solo eso, sino también propone subir el IBI a las industrias, comercios y oficinas entre
otros, es decir, a las más grandes, a las que más puestos de trabajo ofrecen, a las que más
prestigio y prosperidad dan a la ciudad. Una medida, en definitiva, para seguir convirtiendo
Alcoy en territorio hostil a la inversión y a la atracción de empresas. Estas ordenanzas
fiscales se resumen con una frase: han preferido salvarse ustedes y el delicado estado de
las cuentas municipales antes de salvar a los que más lo necesitan. Por eso penalizan a los
alcoyanos con una nueva tasa. Con la situación de crisis que padecemos no podemos
consentir la creación de la tasa de alcantarillado, una tasa que, a diferencia de lo que
anuncia la concejal, no es nueva, una tasa que los alcoyanos ya pagaban antes de la
implantación del IBI, por tanto agradeceríamos que la señora concejal se documentase
antes de hablar y, sobre todo, de tomar decisiones. Es incomprensible que aumenten la
presión fiscal a los ciudadanos para aumentar los ingresos al tiempo que se niegan a sacar
a concurso el nuevo contrato del agua. Solo con el canon de adjudicación, la ciudad
obtendría recursos suficientes para mejorar todo el ciclo integral del agua. Se lo volvemos a
repetir por si lo han olvidado: Sant Antoni de Portmany (Ibiza): Contrato adjudicado por
PSOE y Podem, 12 millones d’euros; Seseña: 6 millones; Pontevedra: Contrato adjudicado
por el Bloque Nacionalista Galego, 110 millones de euros, 48 millones en obra. Pero
ustedes, aún no han explicado por qué mantienen en Alcoy el contrato prorrogado,
bloqueando ingresos para el ayuntamiento, y ahogando a los vecinos con nuevas tasas. La
situación, señores del Gobierno, no está para experimentos, por eso no queremos ni pensar
qué propuesta de ordenanzas fiscales tendríamos sobre la mesa de no ser por el trabajo del
Partido Popular, sí, por el trabajo del Partido Popular. Hemos defendido la bonificación del
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90% en el IBI a las familias numerosas con inmuebles de menor valor, hemos apostado por
rebajar el IBI a las empresas que construyan o rehabiliten edificios en el Centro Histórico,
hemos propuesto la ampliación de bonificaciones en el Impuesto de Actividades
Económicas, incluso el Gobierno incorpora ahora la propuesta de bonificaciones por
contratación que rechazaba el año pasado. Es evidente que lo ha hecho porque su
alternativa ha sido un auténtico fracaso, ni una empresa ha solicitado las bonificaciones que
ustedes aprobaron hace un año. Ahora, tras constatar ese fracaso, se acercan a nuestro
modelo. ¡Qué caro nos ha salido este retraso! Como también nos va a salir carísimo el grave
error de no aceptar nuestro proyecto de declarar de “especial interés” el comercio minorista
para darles el derecho a una bonificación del 50% del IBI y en el caso de comercios del
Centro una bonificación del 90%. Esta medida valiente que han adoptado otros municipios
es la que demuestra el compromiso de un Gobierno con los comerciantes y no el plan de
ayudas que se ha saldado con un rotundo fracaso y que, pese a todo, ustedes se empeñan
en mantener y repetir. También lamentamos que no hayan aceptado introducir rebajas en el
impuesto de obras para evitar la paralización del sector y contribuir a la construcción de
nuevas viviendas en el centro histórico. En definitiva, hoy nos encontramos ante dos
modelos: el de tomar medidas que frenen la crisis económica y el de aumentar impuestos en
momentos de gran incertidumbre. Nosotros apostamos, como la mayoría de los ciudadanos,
por el primero, porque, a diferencia de ustedes, señores del Gobierno y Podemos, no
estamos aquí para salvarnos nosotros, estamos aquí para ayudar a los ciudadanos. Gracias.
Sra. Moltó.
Bé, jo la veritat que, després de sentir-los, només n’han fet referència a una part, que és en
aquelles qüestions en què s’han regularitzat els ingressos, però no fan referència a aquelles
qüestions que s’han bonificat. La precisió fiscal..., si parlen de precisió fiscal a la nostra
ciutat, d’acord amb les dades que es proporcionen al portal «esPúblico», la mantenim per
sota de la mitjana, ja no tan sols de la Comunitat Valenciana, sinó de l'estatal, i això no és un
treball que s’haja fet només enguany, sinó que és un treball que ha estat fent-se durant
anys, i el fet que tinguem cada vegada uns impostos, unes taxes i uns preus públics que a
pesar de no ser, com deia abans, de caràcter directe, siguen els més progressius possibles,
no ve d’un any, sinó que ve d’un treball de molts anys. Però a mi em resulta graciós el Partit
Popular..., precisament que siga el que parle de coherència, d'abaixar impostos, d’amnisties
fiscals... Perquè simplement he hagut de rebuscar un poquet entre el que feia el Partit
Popular quan estàvem en plena crisi: què era el que feia el Partit Popular? Doncs tindre una
pressió fiscal a l’Ajuntament per damunt de la mitjana. Què és el que fa el Partit Socialista?
Doncs, a pesar de la situació pandèmica en la qual ens trobem, que és una crisi, mantindre
la pressió fiscal per sota de la mitjana. Aquesta és la diferència. O, què feia el Sr. Rajoy
quan va arribar al govern i deia que anava a abaixar els impostos? Doncs que va fer quan va
arribar la crisi? Doncs, miren, precisament el que va fer va ser muntar els valors cadastrals
de l’IBI i, per tant, els IBI, muntar i gravar l’IRPF, eliminar subvencions, retalls en Serveis
Socials, i aquesta és la diferència entre un sistema i un altre, un sistema en el qual nosaltres
busquem un equilibri, una progressivitat, un manteniment de serveis públics per a,
precisament, poder bonificar. I, una cosa, pel que deia Ciudadanos. Jo crec que el que deia
Ciudadanos..., en moltes coses hi podem estar d’acord, perquè el que deien és que s’ha
d’ajudar els autònoms, les xicotetes empreses. Hi estic d’acord, però és què la ferramenta
per a poder-ho fer en moltes ocasions no són els impostos; perquè, tal com ho he explicat,
moltes vegades, en els impostos, al final les bonificacions que podem aplicar vénen
regulades per llei. Quan estem parlant de l’impost d’activitats econòmiques, parlem de
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negocis que estan facturant més d’un milió d’euros, no estem parlant de xicotets autònoms o
de xicotetes PIMES, estem parlant de negocis que facturen més d’un milió d’euros. I quines
bonificacions ens permeten aplicar? Doncs les que la llei regula. El Partit Popular feia
referència al fet que gràcies a ells ara tenim regulada una bonificació en l’impost d’activitats
econòmiques per a la creació de treball. No..., no..., mire..., ara l'hem incorporada perquè si
això ajuda a ser més visual una bonificació que ja teníem regulada, que anava fins al 95%,
com se’ls va explicar al seu dia, doncs la regulem també. Però no és que no estiguera
inclosa, hi està inclosa, i ara, a banda d’aquesta bonificació, per si hi haguera algun cas en
què no pogueren acollir-se a aquesta, una altra; i jo crec que es tracta també que les grans
empreses, a l'hora de crear empresa, a l'hora de crear feina, vull dir, són les grans empreses
les que més ens poden ajudar. Per això aquestes bonificacions en l’IAE, perquè com deia la
Sra. García, estem parlant de negocis que facturen més d’un milió d’euros a l’any. I,
després, pel que fa al clavegueram, a veure, crec que ho he explicat moltes vegades, el
clavegueram al final és un servei que està prestant l’Ajuntament i pel qual no ingressa cap
concepte. Només hi ha tres maneres de poder finançar els serveis que presta l’Ajuntament:
o els paguem tots, que és el que estan vostés proposant, la qual cosa comporta que
s’eliminen a tots, també, altres recursos; que el paguen aquells que l’utilitzen; o bé que ens
el subvencionen. Però, clar, en aquest punt jo entenc que a la Diputació, evidentment, no li
podem demanar que ens ho subvencionen, no? Perquè jo recorde que el Sr. Ruiz, en el
passat plenari, precisament ens deia que és que la Diputació té moltes despeses indirectes.
Aleshores, com van a ajudar els ajuntaments a donar-nos una part d’un fons de cooperació,
perquè puguem pagar aquelles despeses que necessitem. No, a la Diputació, no. Mire,
nosaltres pensem que els serveis han de ser sostenibles i finançar-se en major mesura per
aquells que en puguen fer ús. En aquest sentit hem introduït aquests usos domèstics en
aquesta quota anual de 10 euros, i els usos industrials. Actualment, tenim un contracte de
manteniment del clavegueram i hem fet i necessitem fer, com es comentava en aquest
plenari, fer-hi noves inversions. I, per què en aquests moments? Mire, jo crec que sí en
alguna cosa, precisament, ha demostrat la situació que actualment estem vivint, és la
necessitat de tindre serveis públics forts que atenguen les necessitats de la població; i ara
més que mai necessitem que els recursos siguen els més justos i equilibrats possibles. I per
què dic açò? Perquè sabem que és un servei bàsic i, per això, aquells que menys tinguen,
no pagaren ni un duro d’aquesta taxa i seran els mateixos que ja estan beneficiant-se de la
tarifa B de la brossa, els mateixos als quals estem ajudant també en el preu que paguen per
l’aigua o als que estem donant-los ajudes a les famílies, on, Sra. Obiol, sí que podem
bonificar les famílies monoparentals. Ací no es tracta de portar cap mena de política feixista,
sinó del que es tracta és del que tenim regulat, que és el que ens permet la llei de poder
aplicar, doncs en els casos en què no ens permeta bonificar determinats grups, que
entenem que poden ser més vulnerables, doncs fer-ho via subvenció. Per tant, estem
parlant de sostenibilitat, de justícia fiscal i social, necessitem poder ingressar major
col·laboració d’aquells que en fan ús per a poder bonificar, per a poder aplicar aquesta part
d’aquesta modificació dels tributs, de la qual vostés s’han oblidat a l'hora de fer la seua
exposició. I pel que fa a l’IBI, a veure, en el cas de l’IBI, evidentment l’augmentem a partir
d’un milió d’euros. Sabem que és una situació difícil i en aquells casos en què ho permetem,
doncs augmentarem aquest factor. Però estem parlant d’usos no residencials. Però quina
contrapartida poden tindre aquells que tinguen aquest gravamen o aquest increment en
l’IBI? Doncs bé, la contrapartida és que tenim regulat, i no d’enguany, i no d’enguany, tenim
regulat un article el qual ens permetria, en cas que siga una activitat econòmica declarada
d’utilitat pública o d’especial interés o que fomente l’ocupació, molt important per a nosaltres
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en aquesta època, que fomente l’ocupació, podríem tindre una bonificació de fins al 95%.
Aquesta seria un poc la contrapartida, i aquest dret. Açò va pel Partit Popular, aquest dret és
un dret de caràcter pregat, tal com diu la llei, o siga, no és possible que d’ofici un ajuntament
reconega un sector indeterminat que és beneficiari d’aquesta utilitat pública i que pot acollirse a un tipus de bonificació. Açò és un dret de caràcter pregat, que ha de sol·licitar-ho aquell
que compleix els requisits. Què vull dir? Que sí algú es troba ja en aquest cas, podria acollirse a aquesta bonificació i no faria falta fer aquesta declaració irregular. Perquè, a més, és
irregular el que planteja el Partit Popular, perquè jo li dic una cosa: imaginem-nos que no
fóra irregular, imaginem-nos que sí que poguérem fer aquesta declaració en aquest
Ajuntament, tal com ho ha fet l’Ajuntament de Madrid, que precisament no és un model de
gestió de res, ara mateix. Imaginem-nos que podem fer-ho, doncs mire, és molt fàcil, jo per
exemple tinc una perruqueria, tinc un bar, tinc un restaurant, i li preguntaria: i jo per què no?
Jo per què no puc bonificar-me l’IBI? O siga, per què amb els meus impostos bonifiques a
uns sí i a mi, no? Perquè quan vosté parla de comerç, que sàpia que comerç no inclou, per
exemple, el sector serveis d’aquesta ciutat. Per tant, jo crec que la manera de poder ajudar
tant als comerços com als diferents negocis, no és a través d’una amnistia fiscal, no; no és a
través de portar a la fallida aquest Ajuntament, tal com vostés el van deixar. Jo no vull tornar
a aquella situació. El millor mecanisme que podem tindre és via subvencions, via
subvencions on es regulen aquells als quals volem ajudar, quines són les necessitats que
tenen, en quina situació es troben i a partir d’ací poder-los ajudar, poder ajudar a aquells que
ho necessiten. I, perquè això es produïsca, almenys, hem d’ingressar el que resulta d’acord
a una pressió fiscal justa i equilibrada; o siga, necessitem poder ingressar per a poder ajudar
més i per poder bonificar. Per tant, pel que deia Guanyar que hi ha moltes propostes i que
no estan d’acord en moltes qüestions, bé..., jo crec que..., precisament no ha sigut per culpa
d’aquesta regidoria el fet de no parlar amb tots els grups polítics, hagen vingut vostés a
buscar-me o no. El fet que vosté presente propostes i vulga una resposta escrita, sí que
haguera sigut molt senzill, si hem tractat totes aquestes propostes en una comissió
informativa. Si vostés, simplement, en la comissió informativa em fa saber que té una
proposta o una pregunta, jo li la conteste i això li consta per escrit en una acta, mire si és
senzill, mire si és senzill. Vull dir que no siga aquesta l’excusa per a vostés no poder-se
sumar a una fiscalitat que anem intentant, d’any en any, que siga cada vegada més justa i
equilibrada, i açò, com dic, no és un treball d’un any, és un treball que portem fent durant
molts anys. Per exemple, també, el que plantejava en el tema dels exàmens. En el tema
dels exàmens nosaltres vam introduir bonificacions que també venien de la mà del seu
anterior portaveu, per exemple, on bonificàvem aquells que estigueren en situació d’atur,
entre altres situacions. I, després, moltes de les qüestions que vosté planteja, algunes ni tan
sols són legals, perquè ja ho he explicat moltes vegades, en els impostos no podem
bonificar tot allò que ens vinga de gust, sinó allò que la llei permet, i moltes altres és que ja
hi estan incloses, perquè, per exemple, en el tema de l’ICIO, vosté en parla per la
rehabilitació. Bé, doncs nosaltres en el tema de l’ICIO, fa un parell d’anys, ja vam rebaixar el
tipus per a tota la ciutat i, a més a més, vam incloure també la possibilitat de bonificar les
rehabilitacions de façanes a partir de 40 anys. O, per exemple, pel que deia la Sra. García,
en el tema dels solars, que vosté no sap si es podrà estimular el tema de muntar el preu de
l’IBI als solars de més d’un milió d’euros, de valor cadastral, la seua construcció. Doncs
mire, és molt fàcil, en el tema dels solars que tenen més d’un milió d’euros de valor i que si a
això, a aquestes mesures li sumàrem el fet, com anunciava l’alcalde, fa uns dies, que
tindrem una ajuda de l’ARRU per a poder edificar en el nucli antic, i si les sumem, perquè sí
que existeixen, Sra. García, si les sumem, que també hi ha bonificacions a la promoció, a la
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construcció a la nostra ciutat, en tota la ciutat tenim una bonificació del 50%, i en el cas del
nucli antic, per a noves construccions parle, o siga, les que afecten als solars, del 90%. És
una modificació que hem introduït, que precisament la va proposar el Partit Popular i ens
pareixia bé perquè pensàvem que podia complementar aquesta idea. Vull dir que..., bé, hem
intentat treballar en eixos tres paràmetres, intentant, sobretot, entenent la situació que tenim,
treballar aquesta promoció econòmica, aquesta creació de treball en quasi pràcticament
totes les mesures que hem mantingut i també la transició ecològica; i, per descomptat, la
justícia social, perquè quan parlem d’aquesta nova taxa, tinguem en compte que aquells que
no tenen recursos, no hauran de pagar-la.
Sr. Abad:
No intervindré en aquesta segona intervenció. Gràcies.
Sra. Obiol:
Sí. Bé, de manera molt «escueta», nosaltres no hem dirimit el nostre vot per no haver escrit
les respostes la Regidoria, només faltaria, però entenem, i ja ho hem repetit moltíssimes
vegades, que no és una manera eficient de treballar, ni tampoc no hem decidit el nostre vot
pel grau en què ens accepta la Regidoria o no les propostes. Sempre ens ha semblat que la
política ha de ser argumentada per arribar al millor benefici de les persones i no per arribar...
És que ho veig una mica de xantatge a vegades... No, això nosaltres no ho acceptem.
Pensem que es pot arribar a consensos per arribar a un punt en comú. Quan he parlat de
les famílies monoparentals, no he parlat de polítiques feixistes com vosté ha dit, no molt
menys, no..., he parlat de polítiques de dretes. Ajudes a les famílies..., segons les seues
notes de premsa, atorguen fins a 100 euros a les famílies monoparentals, només si tenen
fills de tres anys..., menors de tres anys; fins a 120 euros a les famílies nombroses sense
aquesta limitació d’edat, i aquestes ajudes estan limitades per nivell d’ingressos. Si cobres
més de 12.000 euros a l’any, no pots accedir a elles. Però no les bonificacions de l’IBI, si no
es poden fer les bonificacions de l’IBI que nosaltres..., i li hem aportat exemples valencians i
ho hem parlat amb vostés, no es pot fer i es neguen a fer-ho. Que hi haja alguna cosa
similar, igual, de les famílies nombroses en aquestes ajudes a les famílies, perquè, si no,
estem discriminant les famílies que més vulnerables són, perquè són aquestes famílies les
més vulnerables i està demostrat en tot el món, en tots els països occidentals. La
classificació cadastral dels immobles, nosaltres la vam demanar, pensem que està bé.
Curiosament a nosaltres no ens van fer cas, li van fer cas a Podem; però, cap problema!,
pensem que és una bona opció, però perquè renunciem. A més, vosté ho deia, necessitem
ingressos per a tindre serveis públics; aleshores, per què renunciem a més ingressos?
perquè fem un valor cadastral tan alt, quan en la resta de municipis que ho tenen, i ho tenen
fa molts anys, calculen quin és el 10% real i l’apliquen. Si vostés tenen por de perjudicar a
algú, hi ha altres maneres de no perjudicar, de crear excepcions, de mirar solucions perquè
aquells que siguen més vulnerables, no estiguen afectats per aquest major gravamen. Però
renunciar així perquè sí, a poder fer més polítiques socials..., per exemple, nosaltres no ho
entenem. Hauríem de parlar..., si volem parlar de justícia social i de justícia fiscal, hauríem
de parlar no només de precisió fiscal, no és una bona política defensar que tenim menys
precisió fiscal que la resta de municipis, estaria bé defensar que és més igualitària, que és
més equitativa. Perquè, evidentment, i vosté ho ha dit diverses vegades, necessitem
ingressos per a pagar els nostres serveis públics. Per tant, que no es tracta de pagar menys
impostos, sinó que es tracta que aquells que tenen menys paguen menys i aquells que
tenen més, paguen més. Però una mitjana no reflecteix això. I, per acabar, que reben
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crítiques tant de la dreta com de l’esquerra ve a redundar en el nostre argument que tenen
un projecte de ciutat molt..., molt fluix, molt gris, que moltes vegades el que veiem és massa
por d’acceptar algunes propostes com aquestes..., per exemple, del límit cadastral. Que
podrien llevar-li vots, i que avantposen aquesta qüestió, aquest benefici partidista, de partit, i
no el benefici de la ciutat. Gràcies.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. Sra. Obiol, probablement ens fan cas a nosaltres, primerament
perquè som els primers que hem portat aquesta proposta a aquesta Corporació i
probablement també perquè tenim la capacitat i les capacitats de poder arribar a acords i
consensos perquè la proposta puga tirar endavant. Sens dubte que és un bon instrument i,
sens dubte, que a partir d’ara es podrà millorar aquesta proposta perquè en un futur no
puguen ser 100 i puguen ser 200.000 euros. I les polítiques d’ingressos d’aquesta ciutat, que
ajuden també a poder fer bonificacions a les famílies, que estiguen millor i que puguem
demanar més als que realment més tenen i menys als que menys tenen, que en això estem
totalment d’acord, d’acord. Llavors, des de Podem, el cabet a la feina, perquè estem d’acord
que són unes ordenances que encara tenen un marge de millora important i des de Podem
no ens conformem i continuarem treballant per a poder tindre les millores ordenances
possibles. Però..., però, per favor, no confonem la gent, aquestes modificacions en les
ordenances fiscals precisament el que persegueixen són la justícia social, millorar els
serveis públics a la nostra ciutat i no deixar a cap enrere. Per tant, els esforços per a sortir
de la crisi han de ser compartits per tal de reforçar, precisament, l’escut social i municipal i
poder reactivar la nostra..., la nostra ciutat, reconstruir el nostre municipi i poder protegir la
gent de la pandèmia i, sens dubte, sens dubte, fer-ho sota la premissa de qui més té, més
ha d’aportar. I en aquesta línia, des de Podem hem treballat per a millorar aquestes
ordenances fiscals, i això probablement..., i això probablement és el que més molesta a la
dreta, i realment ho entenc i des de Podem ho entenem. A diferència d’altres, som coherents
amb el seu model fiscal, és a dir, aquest model que pretén, precisament, beneficiar els de
sempre davant dels interessos de la majoria social. La companya del Partit Socialista ha
posat alguns exemples, però és que n’hi ha molts, n’hi ha molts, i m’agradaria destacar, per
exemple, el del dumping fiscal, que és bandera, precisament, del Partit Popular a la
Comunitat de Madrid, i que perjudica..., i que perjudica enormement la nostra terra. I, què és
el dumping? Doncs no és més que la creació de paradisos fiscals fets ad hoc, al nostre país,
per a beneficiar a qui? Per a beneficiar les grans fortunes, i precisament aquesta o aquest és
el veritable model fiscal del Partit Popular. Per tant, i per acabar, des de Podem continuarem
treballant per a millorar les ordenances fiscals i ajustar-nos cada vegada més a la justícia
fiscal, millorar els serveis públics a la nostra ciutat i, sobretot, en un context de pandèmia no
deixar a ningú enrere. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, nosotros en Ciudadanos, en la comisión informativa,
votamos en contra de la tasa del alcantarillado y nos abstuvimos en el resto, sin embargo,
ahora, en el pleno, vamos a hacer algún cambio y vamos a votar alguna de las
modificaciones a favor, esto lo digo por el comentario de la Sra. Moltó, Sra. Moltó disculpe
que le de la espalda pero claro, ahora no se puede hacer de otra manera, por lo que usted
comentaba acerca de que, bueno, que le costaba entender que no hubieran comentarios
positivos, bueno, es posible que tenga razón, lo que ocurre es que yo creo que debemos
optimizar las intervenciones, el tiempo de las intervenciones y obviamente lo que más nos
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interesa a nosotros, como grupo, es explicar en que no estamos de acuerdo, pero bueno, ya
le digo que algunas las vamos a cambiar y vamos a votar a favor porque si lo estamos.
También quería aprovechar este tiempo para continuar insistiendo en aquellos, en aquellas
tasas en las que hemos sido críticos, por ejemplo, quiero insistir en que la medida del
impuesto sobre bienes inmuebles nos parece que es, con bastante probabilidad, una
medida, simplemente, de carácter recaudatorio, no voy a insistir porque lo he explicado
antes, y en cuanto a la del IAE pues, volver a insistir de nuevo en que autónomos y
empresarios se les está creando una presión, la de crear empleo, cuando la prioridad, en
este momento, para la inmensa mayoría, es, simplemente, el mantenerlo, por eso vamos a
mantener la abstención en esta modificación de tasas porque pensamos que ya está bien de
demonizar a aquellos que justamente son los que están sosteniendo la ciudad con su
esfuerzo y arriesgando además su patrimonio, los empresarios y autónomos, no vamos a
votar en contra de esta modificación porque, obviamente, estamos muy a favor del fomento
del empleo, pero creemos, y volvemos a insistir en que esta medida es cicatera, porque no
incluye a todos. Gracias.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. En les intervencions s’ha dit: «la pressió fiscal està per davall de la
mitjana». Pot ser, però podien preguntar-ho al carrer. Al carrer no..., no els sembla el mateix.
Pot ser que la ciutat no estiga en el millor moment, no tinga una situació econòmica
pròspera per a considerar-ho de la mateixa forma. També s’ha parlat molt de progressivitat,
d’esforços compartits, però la realitat és que no ho és. Quan parlen vostés del tema del
clavegueram, pagarà igual una persona que visca en una casa, una única persona, que un
habitatge en què visquen 5 persones. Tampoc no és compartit, tampoc no és progressiu, i
fan més ús les 5 persones, les tres persones, que una única persona. Igual que portem
lluitant des de fa temps pel tema de la taxa de la brossa i igual que la taxa de l’aigua, perquè
no és el mateix que consumisca 100 litres una única persona, que consumisca 100 litres una
família de 5 persones. Aleshores, les taxes no poden ser iguals. Si volem la progressivitat, si
volem l’esforç compartit, això no és un esforç compartit, perquè el que estan fent d’aquesta
manera és diferenciar als que no poden i tots els altres, dins del mateix (...). Això no és
correcte. Des de Compromís pensem que la progressivitat és una altra cosa i hem de lluitar
per aconseguir-la i hem de lluitar, com fa Compromís, des de fa molts anys en el tema de les
taxes, lluitar perquè aquestes diferenciacions, aquest control del cens, aquest control dels
habitatges, de qui viu a les cases, es puga fer per a tindre..., uns impostos progressius i
reals de les persones. Aquestes qüestions, bàsicament, són el que estàvem plantejant i el
que hem fet en la primera intervenció. Després s’ha parlat que hi ha bonificacions pel
Centre, per a la construcció, del 90%. O alguna cosa no estem fent bé o la situació no és la
més adequada, perquè no veiem aquest creixement de la construcció al Centre. Que ens
agradaria més --jo crec que a tots els membres de la Corporació--, que això estiguera
funcionant. Però si estem bonificant el 90% i no hi ha aquest creixement d’habitatges,
d’edificis, és perquè alguna cosa no hem fet bé o hem de millorar i ací no està reflectida.
Aquest és un dels plantejaments que estem fent. I, l’altre, el tema de les subvencions. Es
parla sempre..., des de Compromís sempre hem pensat que les subvencions han de ser per
concurrència competitiva i hem d’aplicar-ho i portem ja temps intentant, afegint, que es
puguen afegir, que es puguen fer les subvencions per concurrència competitiva.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Té la paraula la Sra. Payà. No, no la sentim.
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Sra. Payá:
Gracias Sr. Alcalde. Lamento estos contratiempos.
Sr. Alcalde:
No, no patisca.
Sra. Payá:
A ver, en el partido….
Sr. Alcalde:
Pot començar.
Sra. Payà:
Gracias. En el Partido Popular insistimos, no es momento de crear nuevos impuestos y no
es momento de gravar más a las empresas, el aumento del IBI, en inmuebles no
residenciales con valor catastral de más de 1 millón de euros, no es un impuesto a los ricos,
como asegura Podemos, es una penalización a quienes crean más riqueza, en definitiva, en
el Partido Popular, pensamos que estas ordenanzas fiscales que nos trae el gobierno no
solo crean nuevos impuestos y aumentan otros, sino que reducen los beneficios fiscales, por
ejemplo, por implantación de energías limpias, ya hablan de transición ecológica, de apoyo a
las energías renovables, en algunos casos reducen esta bonificación del 95 al 50%. En el
Partido Popular lo tenemos claro, defendemos nuestro modelo fiscal de apoyo a las
empresas, autónomos, a familias, de implantar medidas especiales para recuperar el casco
antiguo, por el contrario rechazamos un modelo que ocasiona una perdida de competitividad
al introducir más impuestos en plena crisis, que es el modelo del gobierno municipal
socialista. Gracias.
Sra. Moltó:
Bé, jo torne a repetir, pel que deia la Sra. Obiol..., a veure..., clar..., en aquest govern
arrepleguem o podem..., creiem que podem arreplegar propostes d’un costat o un altre,
perquè intentem buscar un equilibri i sempre que aquelles propostes tinguen les mateixes
línies que nosaltres treballem, doncs les acceptarem. I, a la millor..., doncs no serem tan
radicals com a vostés els agradaria que fórem; i a la millor el Partit Popular també pensarà
que no són tan radicals com a ells els agradaria que fórem. O a Vox. Doncs no, no ho som,
busquem un equilibri. Pel que deia la Sra. García, respecte de les ajudes a la contractació,
mire Sra. García, és el que li dic, en l’impost d’activitats econòmiques difícilment un autònom
podrà veure's reflectit, però no perquè no vulga el govern, sinó perquè aquest impost és que
no va dirigit a ells, va dirigit a negocis que facturen o tenen un volum de negoci a partir d’un
milió d’euros. Aleshores, quines ajudes sí que podem donar als autònoms?, doncs les
ajudes que s’han tret a la contractació, les ajudes que es van traure des de l’Ajuntament per
als autònoms, les ajudes que han tret pel tema de comerç. Aquest tipus d’ajudes sí que
podem oferir-les. Però per a poder oferir-les, és el que li dic, hem de tindre una recaptació
justa per a poder, després, regular diferents ajudes o subvencions. Pel que comentava
Compromís de la progressivitat..., que açò no és progressivitat? A veure, jo sempre ho he
dit, jo dic que intentem ser els més progressius possibles, i dic intentem, perquè al final no
estem parlant d’impostos, taxes ni preus públics que graven la renda de les persones, no
graven que tu cobres més o cobres menys, sinó que graven altres qüestions. Com podem
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intentar incloure aquest tipus de progressivitat? Doncs, a través de les diverses bonificacions
que en algunes qüestions hem treballat altres anys amb vostés; i bonificacions que hem
continuat introduint per a lluitar i obtindre aquest tipus de progressivitat. Jo sé que vostés
tenen de fa molt de temps els discursos de l’aigua, el discurs que es pague l’aigua d’acord
amb les persones que viuen en un habitatge, i van arribar a estudiar un cas que va ser de
Màlaga. Però és que, com els vam explicar ja al seu dia, és que si vostés hagueren vist
aquest cas de Màlaga, s'adonarien que el que es paga a Màlaga per l’aigua no té res a
veure amb el que es paga a Alcoi, està molt per damunt. Vull dir, la despesa financera que
representaria implantar un sistema d’eixos, el que portaria aparellat és un augment del preu
de l’aigua, perquè vosté es faça una idea. I, després, pel que deia el Partit Popular, a veure,
és que..., miren..., que vostés em diguen que reduïm ja el tema de l’eficiència energètica,
que parlem de transició ecològica i reduïm del 95 al 50..., diga’m a on?, diga’m a on?
Simplement perquè la llei no permet bonificar en cap cas els impostos al 95%. Aleshores,
començant per ací, malament anem. I després, pel que deia que açò al final tracta de tapar
les gestions o les males gestions del govern... De veritat, vostés van a parlar-me de
gestions? De veritat, vostés em diran: en l’estat en què van deixar aquest ajuntament..., de
veritat, vostés, i no me’n vull anar al passat, perquè jo sé que parlar del passat a vostés els
molesta, però sí que vull parlar del present, que m’afecta, perquè jo cada dia tinc una
sorpresa. Mire, ara haurem de gastar 2 milions i mig, que és el que ens constarà la
Rosaleda, la multa de 600.000 euros que vam pagar de Serelles, 800.000 euros que han
pagat d’una expropiació al Centre de la meravellosa política urbanística que feia el Partit
Popular, el milió i mig de la Vaguada. Cada dia és una sorpresa. No em parlen vostés de
bona gestió. I volen vostés saber resultats? Miren, quan el Partit Popular governava a la
Generalitat, doncs a aquest Ajuntament li arribaven unes subvencions de vora un milió
d’euros. Ara estem parlant de 6 milions i mig d’euros. Si vosté ací no nota cap classe de
diferència... I, després, quan parlem de regeneració del Centre, Sr. Ivorra, no és que
estiguem fent res malament, jo del que es tracta és que al final, des de l’administració
pública, hem d'intentar posar totes les ferramentes possibles damunt la taula. I que més
voldríem nosaltres que aquestes ferramentes, de vegades, tingueren un millor resultat...
Però crec que no ha de ser per nosaltres intentar posar totes les ferramentes damunt la
taula. Miren, jo crec que al final la gent el que espera de nosaltres és una política útil que
ajude a resoldre els problemes que vénen. Per a mi, allò fàcil realment seria bonificar-ho tot,
i ja veurem d’on aconseguim els recursos per a solucionar els problemes que vinguen..., ja
ho veurem. Però, miren, deixar aquest Ajuntament com el va deixar el Partit Popular, en
fallida, amb un endeutament del 110%, amb un dèficit de 3,4 milions d’euros..., jo no voldria
tornar ací, jo no voldria que els meus proveïdors tornaren a tardar un any i mig a cobrar una
factura, jo no ho voldria. De fet, en l’últim període mitjà de pagament, estàvem parlant en el
nostre govern de 5 dies. D’acord? 5 dies. Jo vull un ajuntament capaç, capaç d’afrontar els
temps difícils que ens esperen, amb serveis públics forts, sostenibles i on no s’incrementen
les desigualtats. Per això, els que menys tenen, intentarem que menys paguen i aquest és el
nostre model. I jo els anime a compartir-ho. I si en alguna qüestió pensen que ens hem
equivocat, que no ho hem regulat bé, doncs vinguen, aporten, sumem, seurem, si no hi ha
cap problema.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Vull agrair el gran treball que han fet tant els tècnics municipals, la regidora
d’Hisenda i també les aportacions que han fet tots els grups polítics per intentar fer una
proposta d’ordenances fiscals per a 2021, que puga contribuir a fer no només una fiscalitat
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més justa, sinó una societat també més justa, perquè no podem oblidar que al final els
ingressos són els que determinen també la capacitat de despesa, i, per tant, la possibilitat de
desenvolupar les polítiques públiques per part de les administracions. I, al final, hui
presentem una proposta, com fa aquest govern sempre, treballada, dialogada i també
plantejada des d’un plantejament en el qual els que viuen la responsabilitat política amb la
passió, amb la dedicació, amb la il·lusió de treballar per fer la vida dels ciutadans millor,
perquè tots els que viuen a Alcoi siguem més feliços. Aquest és un govern que aporta color
des de l'entrega i des de la passió amb la qual viu la política i la responsabilitat que tenim.
Segurament els que són grisos són els que ho veuen sempre tot negatiu, els que mai no
estan contents amb res i els que tenen una visió pessimista d’Alcoi i des de l’acció política.
Jo crec que en moments com aquests, fa falta també la il·lusió i la passió per als moments
difícils com els que estem vivint, ser capaços de plantejar allò que Alcoi necessita i treballar
pel nostre futur de forma conjunta. És una ordenança, són unes ordenances que continuen
aprofundint en una fiscalitat més justa, en la qual paga més el que més té i paga menys el
que menys té. De fet, en la taxa de clavegueram, que és la taxa que incrementa la fiscalitat,
no pagaran absolutament res, zero euros, aquelles famílies que tenen una renda inferior a
12.000 euros; zero euros pagaran les famílies que menys recursos tenen, i els que tenen
més, d’eixos 12.000 euros, paguen 1 euro al mes, 12 euros en total. I per què aquesta nova
ordenança? Perquè tenim un servei de manteniment del clavegueram, un contracte, que si
no el paguem amb una taxa, el pagarem de la resta de recursos de l’Ajuntament i, per tant,
haurem de reduir altres partides, altres serveis, per a poder sufragar aquesta despesa. Però
també perquè tenim per davant importants inversions a fer per a millorar el clavegueram de
la ciutat. Ja anuncie que en el pressupost hi haurà més de 600.000 euros per a actuacions
en el clavegueram, tant com el que ha anunciat el Sr. Santiago al barri de Batoi, amb una
inversió d’uns 300.000 euros, com en altres zones de la ciutat que requereixen una actuació
urgent per a poder tindre un clavegueram i evitar problemes, no només als veïns, sinó a les
infraestructures de la ciutat. Però també necessitem més ingressos per a poder afrontar un
any difícil com serà el 2021 i moltes vegades per a fer aquesta..., complir aquest objectiu de
fer una societat més justa, no només podem actuar des de la part dels ingressos, sinó que
hem d’actuar des de la part de la despesa. I, per això, per a l’any que ve, hi haurà partides
per a donar suport a la contractació, per a donar suport a la creació de negocis, la creació
d’empreses a la nostra ciutat´, per a donar suport al comerç, per a donar suport a les PIMES
i MICROPIMES i continuar estant al costat del nostre teixit productiu, però amb unes
mesures que ens permeten..., ens permeten filar prim i atendre les necessitats i poder ajudar
realment a qui més ho necessita. I no a través de la via de la fiscalitat, en la qual les
mesures són sempre més genèriques i difícils de concretar o d’atendre situacions particulars
o molt concretes d’un determinat sector o subsector de la nostra economia. Però serà un
pressupost, com ja he anunciat, molt expansiu, per a continuar apostant pel futur de la
nostra ciutat, per a la creació d’ocupació i per a la creació de riquesa, en un any difícil com el
que serà. I, sobretot, un pressupost que atenga les necessitats de les famílies més
vulnerables de la nostra ciutat, en uns moments tan difícils com els que estem vivint; i, per
això, necessitem..., el primer pas és aquest..., és elaborar unes ordenances fiscals que
vagen en aquesta línia de solidaritat, de justícia, de progressivitat, de qui més té, paga més,
i qui menys té, menys pague. I això és el que s’ha aconseguit en aquesta proposta que hem
pogut treballar, a més, amb Podem, des del rigor, des de la serietat, i també amb temps,
perquè les coses s’han de treballar, no només és llançar una proposta i ja està, sinó
asseure's en una taula i poder veure els pros, els contres, analitzar totes les possibilitats i
finalment configurar una proposta que siga la millor possible en els moments que estem
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vivint. Per això, vull agrair a tots els partits les propostes que han fet, i especialment a
Podem per aquest diàleg sincer que ho ha permés, i hui presentem aquesta proposta
d’ordenances.
I, sense més, passarem a votació, una a una, cadascuna de les modificacions que es
plantegen al plenari.
6. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12) y PODEM (2), el voto en contra de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y GUANYAR ALCOI (2) y la abstención de
los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2) y
VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación de los artículos 3 y 4 y la Disposición Final de la Ordenanza, y se
añade el art. 7 que quedan redactados en los siguientes términos:
Artículo 3º. - Tipo de gravamen y cuota
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de
naturaleza urbana queda fijado en el 1%.
2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza rústica queda fijado en el 0,70 %.
3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
inmuebles de características especiales queda fijado en el 1,3 %.
4.- Se establece un recargo del 50% de la cuota liquida del impuesto en aquellos inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente en los
términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
5.- Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicables de acuerdo con el
art. 72.4 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas Locales.
USO

VALOR CATASTRAL

TIPO GRAVAMEN

Industrial

> 1.000.000 euros

1’08 %

Comercial

> 1.000.000 euros

1,08 %
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Oficinas

> 1.000.000 euros

1,08 %

Religioso

10% aplicable

1,10 %

Solar

10% aplicable

1,10 %

Almacén / Estacionamiento

> 1.000.000 euros

1,10 %

Artículo 4º.- Bonificaciones.
1.-En aplicación del artículo 73.1 del R.D.Leg. 2/2004, tendrán derecho a una
bonificación de un 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los
interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado; los inmuebles ubicados en el Conjunto Histórico Artístico tendrán derecho a
una bonificación del 90%.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se
trate, mediante certificado del Técnico -Director competente de las mismas, visado por el
Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma
parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación
del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a
efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades
Económicas. Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes
solares.
2.-En aplicación del artículo 73.2 del R.D.Leg. 2/2004, tendrán derecho a una
bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial
y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad
Autónoma.
En aplicación del artículo 73.2 párrafo 2º del R.D. Leg. 2/2004, éste Ayuntamiento
establece una prórroga de la bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, aplicable
a los citados inmuebles durante los dos períodos impositivos siguientes una vez transcurrido
el plazo previsto en el párrafo anterior.
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Para solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de
Protección Oficial o equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documentación:
Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.
Fotocopia del recibo IBI año anterior.
3.- En aplicación del artículo 74.4 del R.D. Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento
establece una bonificación comprendida entre el 25% y 90% de la cuota íntegra del
impuesto que grava la vivienda habitual de aquellos sujetos pasivos que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa, de acuerdo con la siguiente tabla:

VALOR CATASTRAL

TIPO DE BONIFICACIÓN

Hasta 45.000 €

90%

De 45.001 hasta 61.111 €

75%

De 61.112 € a 72.222 €

50%

De 72.223 € a 83.333 €

25%

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los titulares deberán aportar la
siguiente documentación:
a) Título de Familia Numerosa.
b) Ultimo recibo del impuesto sobre bienes inmuebles cuya bonificación se solicita.
c) Constatación de que el sujeto pasivo se encuentra empadronado en el inmueble
cuya bonificación solicita, salvo en los casos de separación o divorcio en los que se
aplicarán los criterios establecidos en la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de Protección a
las Familias Numerosas.
Además, los bienes inmuebles que constituyan la residencia habitual de los sujetos
pasivos deberán:
a) Ser bienes inmuebles urbanos.
b) Tener un tipo de uso residencial con arreglo a la clasificación hecha por la
normativa catastral.
c) Tener un valor catastral hasta 83,333 €, de acuerdo con la tabla, arriba indicada.
En todo caso, la presente bonificación surtirá efectos en el periodo impositivo en el
que se ostente la condición de familia numerosa, siempre y cuando la solicitud se formalice
en el periodo comprendido entre el uno de enero del periodo impositivo en curso hasta la
finalización del periodo voluntario de pago o en el plazo legal de interposición del
correspondiente recurso de reposición.
4.- De conformidad con el art. 74,2 quáter del R.D. Legislativo 2/2004 se establece
una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
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fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
Sin perjuicio de las declaraciones de “especial interés o utilidad municipal” que pueda
efectuar el Pleno Municipal en la tramitación de expedientes concretos:
Se declara el especial interés y utilidad municipal la actividad desarrollada por las
sociedades musicales alcoyanas adscritas a la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana e incluídas en el anexo II de la orden 1/2011, de 12 de julio, de la
Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte por que se declara Bien Inmaterial de Relevancia
Local la tradición musical valenciana.
Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 95% de cuota íntegra del impuesto
los inmuebles titularidad de estas sociedades afectas a la actividad musical, no teniendo tal
consideración el resto de locales e inmuebles que no se destinen integramente al fin musical
propio y específico, el Pleno acordará el porcentaje de bonificación que corresponda aplicar
ajustando a la baja el porcentaje general del 95% en función de la proporción de la
superficie afecta respecto a la superficie total del inmueble.
Para poder disfrutar de esta bonificación deberá cumplirse que la sociedad musical
solicitante no tenga ánimo de lucro y que su sede radique en el término municipal de Alcoy.
5.- Gozarán de una bonificación del 30% de la cuota íntegra del Impuesto, los
Bienes Inmuebles destinados a viviendas o actividades comerciales o industriales, en las
que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
procedente del sol, siempre que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario y
no responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente específica en la materia
aplicable en la fecha de instalación, durante los cuatro periodos impositivos siguientes al
reconocimiento de la bonificación.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a la aceptación por parte del
Ayuntamiento de la comunicación de obra menor correspondiente y que las instalaciones
incluyan colectores o paneles fotovoltaicos homologados de acuerdo a la normativa vigente.
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas instalados
sean capaces de producir, al menos, el 20% de la potencia contratada y que la potencia
instalada eléctrica o fotovoltaica sea como mínimo de 2kw por cada 100 metros cuadrados
de cubierta o tejado. Este último requisito no será exigible para cubiertas o tejados inferiores
a 100 metros cuadrados.
La bonificación deberá solicitarse por la persona interesada en el plazo máximo de
tres meses posteriores a la instalación, aportando junto a la solicitud la licencia de obras
concedida por el Ayuntamiento o declaración responsable de la instalación de
aprovechamiento de energías renovables, en caso de inmueble destinado a actividad
comercial o industrial, la licencia de apertura o declaración responsable de dicha actividad.
6.- En el caso en que una liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles tuviera
derecho a la aplicación de dos o más bonificaciones se aplicarán sobre la cuota íntegra, y si
la cuota líquida obtenida fuera negativa, la cuota líquida resultante será cero €, y no se
emitirá recibo.
Artículo 7º.- Régimen de declaraciones y comunicaciones.
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1.- Según previene el artículo 76.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, este
Ayuntamiento se acoge al procedimiento de comunicación previsto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario, obligándose a poner en conocimiento del Catastro, los
hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral,
derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o
autorización municipal.
En estos casos los titulares quedarán exentos de la obligación de declarar descrita
en el apartado anterior.
El Ayuntamiento hará constar dicha exención en la correspondiente licencia o
autorización municipal.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha ________surtirá efectos después de su aprobación definitiva y
una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
7. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) y PODEM (2), y la
abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación de los artículos 2 y 4 y la Disposición Final de la Ordenanza, que
quedan redactados en los siguientes términos:
Artículo 2º. - Coeficiente de situación.
1. A los efectos previstos en el artículo 87 del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, las
vías públicas de este Municipio se clasifican en dos categorías fiscales. Anexo a esta
Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de las vías públicas con expresión de la
categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes
mencionado serán consideradas de última categoría, y quedarán en dicha clasificación
hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno de esta Corporación
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apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice alfabético
de vías públicas.
3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el
artículo 86 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y atendiendo la categoría fiscal de la vía
pública donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se
establece la tabla de coeficientes siguiente:
CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Coeficiente
de Situación

1ª

2ª

3ª

según
Callejero
Municipal

Resto vías públicas
Callejero Municipal

Vías públicas
incluídas en los
Polígonos
Industriales.

1,65

1,45

1,2

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente
a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde
esté situado el acceso principal. Los polígonos industriales se definen atendiendo al plano
que se acompaña como ANEXO I.
Artículo 4º. - Bonificaciones potestativas.
a) El TRLRHL posibilita bonificar este impuesto a aquellas actividades económicas
que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración.
La bonificación se fija en el 50% durante los cuatro periodos impositivos siguientes
al reconocimiento de la bonificación.
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas instalados
sean capaces de producir, al menos, el 20% de la potencia contratada y que la potencia
instalada eléctrica o fotovoltaica sea como mínimo de 2kw por cada 100 metros cuadrados
de cubierta o tejado. Este último requisito no será exigible para cubiertas o tejados inferiores
a 100 metros cuadrados.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, si procede, las
bonificaciones reguladas en los apartados anteriores.
Junto a la solicitud se deberá presentar o indicar la licencia de obras concedida por
el Ayuntamiento o declaración responsable de la instalación de aprovechamiento de
energías renovables, la licencia de apertura o declaración responsable de la actividad que
contenga la instalación de aprovechamiento de energías renovables.
No procederá la aplicación de la bonificación cuando la instalación para el
aprovechamiento de energías renovables sea obligatoria según la normativa de aplicación o
cuando su entrada en funcionamiento haya sido anterior al año 2019.
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Cuando el sujeto pasivo titular de la instalación realice más de una actividad en la
edificación donde se haya instalado el sistema para el aprovechamiento de energías
renovables, la bonificación se aplicará a la cuota tributaria de mayor cuantía.
b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a
que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.
c) Al amparo del artículo 88.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
se establece la bonificación que se indica para quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquella (art.
82.1.b)
Los tres primeros años la bonificación será del 50%.
Los dos siguientes el 25%.
d) Podrán solicitar una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente a
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio
de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo
inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación a la media del periodo
comprendido en los 5 ejercicios anteriores.
Podrán acogerse a esta bonificación los sujetos que tributen por cuota municipal y no
superen los 6 millones de euros de cifra de negocio.
La bonificación se establecerá en base al siguiente baremo:


Incremento de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido de 2 a 5
trabajadores: Bonificación del 25%.



Incremento de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido de 6 a 10
trabajadores: Bonificación del 35%



Incremento de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido con mas de 10
trabajadores: Bonificación del 45%

La bonificación tendrá una duración anual y se tendrá que solicitar expresamente por
parte del sujeto pasivo, presentando la siguiente documentación:


Certificación de la Administración de la Seguridad Social, SERVEF u otra
administración del número medio de trabajadores del periodo comprendido en los 5
ejercicios anteriores al periodo impositivo anterior para el que se solicita la
bonificación.



Justificante altas contratos indefinidos del periodo impositivo anterior para el que se
solicita la bonificación.
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La bonificación se incrementará en un 5% cuando en el incremento de plantilla
figuren personas con limitaciones funcionales, mayores de 50 años o parados de larga
duración.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos después de su aprobación definitiva, una vez
se haya
publicad
o
su
texto
íntegro
en
el
Boletín
Oficial
de
la
Provinci
a,
y
comenz
ará
a
aplicars
e, en su
caso, a
partir del
1
de
enero
de 2021,
y
se
mantend
rá
vigente
hasta su
modifica
ción
o
derogaci
ón.
ANEXO I
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8. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Pag. 34 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y
PODEM (2), el voto en contra del grupo municipal GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de
los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2) y VOX (1), adopta el
siguiente acuerdo:
Único.- Modificación del apartado 3 del Anexo 1 (Solicitud Bonificación IVTM), y la
Disposición Final de la Ordenanza, que quedan redactados en los siguientes términos:
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ANEXO 1 INSTANCIAS (MODELOS NORMALIZADOS)
3.- Solicitud Bonificación IVTM
https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=124314632621603234
74&HASH_CUD=07e74162215128f0744c21dcb05fbf24d64d38d1&APP_CODE=STA
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha ________ y surtirá efectos después de su aprobación definitiva y
una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará
a aplicarse, en su caso, a partir del 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su
modificación o derogación.
9. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), CIUDADANOS (2) y PODEM (2), el voto en contra de
los concejales del grupo municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), GUANYAR ALCOI (2) y
VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación del artículo 1.5 y la Disposición Final de la Ordenanza, que quedan
redactados en los siguientes términos:
Artículo 1. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para
la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, SE HAYAN
PRESENTADO O NO, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control
corresponda al ayuntamiento de la imposición.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior
podrán consistir en:



Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta.



Obras de demolición.



Obras en edificios o instalaciones, tanto aquellas que modifiquen su disposición
interior como su aspecto exterior.
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Alineaciones y rasantes.



Obras de fontanería, alcantarillado, electricidad, agua y servicios complementarios
en edificios o instalaciones.



Obras en el cementerio, excepto las municipales.



Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia
de obra o urbanística.

No se hallan sujetas las instalaciones de maquinaria industrial en centros fabriles,
pero si la parte de obra civil necesaria para su implantación.
3.- Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser destinada directamente a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
4.- En base a lo establecido en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales podrán gozar de una bonificación de hasta el 95% en
la cuota del Impuesto, las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
De carácter social y cultural: las construcciones, instalaciones y obras cuyo coste
sea soportado por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas,
cuando se refieran a centros educativos, sanitarios, socio-sanitarios, medioambientales o
culturales, por concurrir circunstancias sociales, culturales, o histórico-artísticas que
justifiquen tal declaración.
De carácter histórico-artístico:

1)

Las construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación de fachadas que lleven
a cabo en el conjunto histórico-artístico de la Ciudad que se hayan acogido a las
ayudas municipales establecidas al efecto o aquellas realizadas en edificios
catalogados que se encuentren fuera del conjunto histórico-artístico, pero en suelo
urbano, igualmente gozarán de la bonificación la rehabilitación de todas las fachadas
cuya antigüedad sea superior a 40 años.

2)

Las construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación que se lleven a cabo
en el conjunto histórico-artístico de la Ciudad que se acojan a la Orden de 27 de
febrero de 1997, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, sobre
convocatoria áreas rehabilitación y ayudas a actuaciones públicas, en relación con
la resolución del Conseller de 22 de diciembre de 1997 y obtengan la
correspondiente calificación provisional. Todo ello de conformidad con el acuerdo
plenario de fecha
23-05-97. No obstante lo expuesto, deberá efectuarse el
ingreso en los términos establecidos en el artículo 4 hasta tanto se acredite la
obtención de la calificación provisional, en cuyo caso se procederá a la devolución
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de la cantidad ingresada, debiendo presentar la calificación
finalizada la obra.

3)

definitiva una vez

Las construcciones, instalaciones u obras en edificios no catalogados,objeto de
una rehabilitación integral o construcción de nueva planta, sitos en
el
conjunto
histórico-artístico que mantengan íntegras, aunque rehabilitadas sus fachadas.

De fomento de empleo: las construcciones, instalaciones u obras que contribuyan a
fomentar el empleo de conformidad con el expediente que a tal efecto se tramite por el
Pleno de la Corporación.
Para gozar de la bonificación a que se refiere este apartado, será necesario que se
solicite por el sujeto pasivo la declaración de especial interés o utilidad municipal, lo que
deberá efectuarse con la solicitud de la licencia correspondiente.
El acuerdo por el que se conceda o deniegue la declaración de especial interés o
utilidad municipal se adoptará por el Pleno y , en todo caso, quedará condicionada a la
aprobación de la licencia municipal y a que su realización se ajuste a lo establecido en la
misma y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos exigibles para obtener
dicha declaración, quedando automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo
en contrario, tanto en estos supuestos como en los de caducidad de la licencia.
La bonificación a que se refieren este apartado, tendrán carácter provisional en tanto
por la Administración Municipal no se proceda a la comprobación de los hechos y
circunstancias que permitieren su disfrute y se dicte la correspondiente liquidación definitiva,
se apruebe, en su caso, el correspondiente acta de comprobado y conforme, o transcurran
los plazos establecidos para la comprobación.
5.- Al amparo de lo previsto en el artículo 103.2.b) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 50% sobre la cuota
del impuesto, las instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de
la energía solar. La aplicación de esta bonificación esta condicionada a que se acredite que
las instalaciones para la producción de calor incluya colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente. No se concederá la
bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica de la materia.
Esta bonificación se aplicará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a
las instalaciones destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la bonificación, el
interesado deberá aportar un desglose del presupuesto de las obras, en el que se determine
razonablemente el coste efectivo que supone la construcción, instalación u obra a la que se
refiere este supuesto.
Para tener derecho a esta bonificación será necesario que los sistemas instalados
sean capaces de producir, al menos, el 20% de la potencia contratada y que la potencia
instalada eléctrica o fotovoltaica sea como mínimo de 2kw por cada 100 metros cuadrados
de cubierta o tejado. Este último requisito no será exigible para cubiertas o tejados inferiores
a 100 metros cuadrados.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación
a que se refiere el apartado 4 de este artículo, y en todo caso, tendrá carácter provisional en
tanto por la Administración Municipal no se proceda a la comprobación de los hechos y
circunstancias que permitieren su disfrute y se dicte la correspondiente liquidación definitiva,
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se apruebe, en su caso, la correspondiente acta de comprobado y conforme, o transcurran
los plazos establecidos para la comprobación.
6.- Al amparo de lo previsto en el artículo 103.2.e) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de hasta el 90%, las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados, salvo cuando dichas construcciones, instalaciones u
obras sean obligatorias a tenor de la normativa específica de la materia.
Esta bonificación se aplicará a la parte del presupuesto de la obra, construcción o
instalación que favorezca las referidas condiciones de acceso y habitabilidad. La
bonificación habrá de ser solicitada por los interesados en el momento de la solicitud de la
licencia de obras, debiendo incluir en el proyecto técnico los documentos y garantías que
determinen los servicios técnicos municipales, al objeto de acreditar el cumplimiento de las
condiciones requeridas para aplicar la bonificación. La bonificación se aplicará en la
liquidación provisional del Impuesto, si bien estará condicionada al cumplimiento efectivo, en
la ejecución de las construcciones, instalaciones u obras, de las previsiones recogidas en el
proyecto técnico.
Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. En ningún caso será aplicable esta
bonificación cuando la construcción, instalación u obra esté subvencionada de forma pública
o privada.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha _________ y surtirá efectos después de su
aprobación definitiva y una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación.

10. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DELS SERVICIS DE CEMENTERI.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de los servicios de Cementerio.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12) y PODEM (2), y la abstención de los concejales de los
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación del artículo 6 y la Disposición Final de la Ordenanza, que quedan
redactados en los siguientes términos:
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Artículo 6.La tarifa aplicable para la liquidación de esta Tasa será la siguiente:
TARIFAS
1. TASA POR INHUMACIONES O EXHUMACIONES:
Inhum.
Exhum.
Ambas
369,67 €
En hipogeo y panteón tipo camarote
352,05 €
413,68 €
En panteón tipo nicho
336,14 €
336,14 €
378,48 €
En fosa nicho
325,68 €
325,68 €
369,68 €
En nicho
105,64 €
123,22 €
132,02 €
En zanja distinguida o especial
303,37 €
333,70 €
363,94 €
En zanja común
61,60 €
0,00 €
0,00 €
Columbario
57,20 €
66,03 €
70,43 €
Por razones técnicas y de seguridad, quedan suprimidas las inhumaciones en las
alturas superiores (letras A y B) en panteones e hipogeos. Sólo se permitirá su utilización
para restos y urnas de cenizas procedentes de incineración. Las concesiones que estén en
vigencia, serán compensadas por esta restricción con el servicio gratuito de traslado de
restos desde C y D a A o B dentro del mismo panteón o hipogeo.

1.1. TASA POR INHUMACIONES O EXHUMACIONES
DE CENIZAS

Inhum

Exhum

En hipogeo y panteón tipo camarote

176,03 €

184,83 €

En panteón tipo nicho

168,07 €

168,07 €

En fosa nicho

162,82 €

162,82 €

66,11 €

61,61 €

151,69 €

166,85 €

En nicho
En zanja distinguida o especial

2. CÁNON POR CONCESIÓN DE NICHOS
Clase A

220,02 €

Clase B

721,74 €

Clase C

1.381,89 €

Clase D

880,17 €

Podrá utilizarse como compensación a esta tasa la cesión o renuncia a la concesión
de nichos antiguos. El valor del nicho será justipreciado por el técnico municipal
correspondiente en atención a la antigüedad, lugar y patio.
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3. CÁNON POR CONCESIÓN DE NICHOS
AYUNTAMIENTO POR ANTIGUOS TITULARES

CEDIDOS

AL

Clase A

45,75 €

Clase B

230,63 €

Clase C

695,36 €

Clase D

417,87 €

Clase E

66,03 €

Estos importes sólo rigen para los nichos de menos de 20 años que ya han sido
cedidos al Ayuntamiento. Los titulares de nichos vacíos que deseen ceder sus derechos al
Ayuntamiento, quedarán incorporados a un listado de nichos a disposición de los
ciudadanos interesados. Cuando algún usuario desee adquirir alguna de las concesiones
cedidas, satisfará el importe correspondiente en función de la antigüedad, altura y patio,
para lo cual será preceptivo el informe del técnico municipal correspondiente, y el abono de
una tasa del 15 % que el adquirente abonará por la transmisión (ver punto 12).
El cedente percibirá el importe del precio cuantificado por el técnico municipal
correspondiente
4. CÁNON POR CONCESIÓN DE ZANJAS
Zanja distinguida

2.262,08 €

Especial

2.262,08 €

5. CÁNON POR CONCESIÓN DE COLUMBARIOS Y SEPULTURAS EN
URNAS EN TIERRA
A, B, C, D

211,14 €

6. CÁNON POR CONCESIÓN DE TERRENOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE PANTEONES POR M2

792,16 €

7. CÁNON POR CONCESION DE TERRENOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE HIPOGEOS

4.400,91 €

Según disponibilidad existente.
8. CÁNON POR CONCESIÓN DE HIPOGEO CONSTRUÍDO

10.562,25 €

Según disponibilidad existente.
9. CÁNON
ENSANCHE

POR

CONCESIÓN

DE

FOSAS

NICHO

6.497,62 €
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La colocación y retirada de lápidas serán de cuenta del concesionario. La tasa
unitaria por su tramitación administrativa será de 15,38 € en ambos casos.
Retirada y colocación del tablero en Fosa-nicho por la grúa del Ayuntamiento el
importe será de 354,56 €
11. TASA POR ARREGLO DE LATERALES O PIEZAS
SUELTAS DE LOS DIFERENTES ENTERRAMIENTOS

16,62 €

12. TRANSMISIÓN DE NICHOS Y ENTERRAMIENTOS:
Entre Padres, hijos y cónyuges:
Otros

10%
15%

13. PRÓRROGA DE CONCESIONES:
Del cánon vigente de la concesión prorrogada

30%

Los porcentajes citados se aplicarán sobre las cuotas establecidas en los puntos
anteriores de este artículo, según proceda. En los supuestos de enterramientos en galerías
subterráneas, el porcentaje anterior se calculará sobre el 75% de los valores del epígrafe 2,
asimilándose las clases D y E.
14. UTILIZACIÓN CÁMARAS FRIGORÍFICAS A PETICIÓN DEL
INTERESADO

8,78 €

15. HORNO INCINERATORIO
15.1. Incineración

534,89 €

15.1.1. Incineración restos hasta 3 cuerpos

210,17 €

15.1.2. Incineración de 3 a 5 cuerpos

315,26 €

15.1.3. Incineración de 5 a 7 cuerpos (Si se considera que por volumen
de los cuerpos no caben tantas unidades, se realizarán en dos
incineraciones)

420,34 €

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha ________________ y surtirá efectos después de su aprobación
definitiva y una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y
comenzará a aplicarse, en su caso, a partir del 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente
hasta su modificación o derogación.

11. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA I RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por recogida, tratamiento y eliminación de
basuras y residuos sólidos urbanos.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) y PODEM (2), y la
abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación del apartado 2 punto G.2 del art. 6 y la Disposición Final de la
Ordenanza, que quedan redactados en los siguientes términos:
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fijada por “unidad de local”, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente cuota anual:
TARIFAS

Total
100%

Recogida
49,5%

Tratamiento
28,0%

Transportes
22,5%

A. Viviendas, oficinas, despachos y similares

91,98€

45,54 €

25,76 €

20,68 €

B. Viviendas

27,58 €

13,65 €

7,72 €

6,21 €

C1 Industrias, talleres y similares hasta 100 m2

95,16 €

47,11 €

26,64 €

21,41 €

C2 Industrias, talleres y similares de más 100 a 150 m2

113,88 €

56,36 €

31,89 €

25,63 €

C3 Industrias, talleres y similares de más 150 a 200 m2

133,20 €

65,94 €

37,29 €

29,97 €

C4 Industrias, talleres y similares de más 200 a 500 m2

193,44 €

95,76 €

54,16 €

43,52 €

C5 Industrias, talleres y similares mayor de 500 m2

253,71 €

125,59 €

71,03 €

57,09 €

95,16 €

47,11 €

26,64 €

21,41 €

D2. Comercios y similares de 101 m2 a 150 m2

113,89 €

56,37 €

31,89 €

25,63 €

D3. Comercios y similares de 151 m2 a 200 m2

133,20 €

65,94 €

37,29 €

29,97 €

D4. Comercios y similares de 201 m2 a 300 m2

193,44 €

95,76 €

54,16 €

43,52 €

D5. Comercios y similares de más de 300 m2

253,71 €

125,59€

71,03 €

57,09 €

D1. Comercios y similares hasta 100 m2

Pag. 44 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

E1. Bares, restaurantes, pubs, comidas preparadas y
similares hasta 200 m2

321,96 €

159,37 €

90,14 €

72,45 €

E2. Bares, restaurantes, pubs, discotecas, salas de
fiesta y similares de 201 m2 a 300 m2

919,82 €

455,31 €

257,55 €

206,96 €

E3. Bares, restaurantes, pubs, discotecas, salas de
fiesta y similares de más de 300 m2

1.103,78 €

546,37 €

309,06 €

248,35 €

F1. Colegios y similares

133,37 €

66,03 €

37,34 €

30,00 €

F2. Academias y asociaciones sin bar abierto al público
y similares de más de 150 m2

133,37 €

66,03 €

37,34 €

30,00 €

F3. Asociaciones locales sin ánimo de lucro sin bar
abierto al público hasta 150 m2

91,98 €

45,54 €

25,76 €

20,68 €

G1. Casas rurales y campamentos

310,61 €

153,75 €

86,97 €

69,89 €

G2. Hoteles y residencias

166,87 €

82,60 €

46,72 €

37,55 €

G3. Instalaciones sanitarias y deportivas

551,90 €

273,19 €

154,53 €

124,18 €

G4. Cines y teatros

551,90 €

273,19 €

154,53 €

124,18 €

G5. Oficinas bancarias y similares

551,90 €

273,19 €

154,53 €

124,18 €

52,88 €

26,18 €

14,81 €

11,89 €

I. Aparcamientos públicos y similares

220,77 €

109,29 €

61,81 €

49,67 €

K.
Grandes
superficies
de
más
150
m 2:
supermercados, hipermercados y lonjas especialmente
de carácter alimentario. Comercios y similares situados
en centros comerciales

919,82 €

455,31 €

257,55 €

206,96 €

L.
Diseminados:
viviendas
y
similares
en
urbanizaciones y núcleos consolidados de población
fuera del casco urbano.

79,93 €

39,56 €

22,39 €

17,98 €

M. Exentos.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

M1. Exentos “Benestar Social”

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

N. Otros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36,79 €

18,21 €

10,30 €

8,28 €

H. Aparcamientos privados, locales accesorios y
similares

O. Diseminados: no incluidos apdo. L.



Tasa por el depósito en el Ecoparque de residuos y escombros procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.


Hasta 100 kg de residuos y/o escombros provenientes de obras de
emergencia y pequeñas averias, para vecinos del Municipio

0,00 €



0,00 €

De mas de 100 kg y hasta 500 kg. De residuos y/o escombros,
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previa presentación de licencia de obra menor

De mas de 500 kg. De residuos y/o escombros, previa presentación
de licencia de obra menor.

0,075€/kg

La tarifa B) resultará de aplicación a aquellos contribuyentes que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que la vivienda para la que se solicita la aplicación de la tarifa B), sea su residencia
habitual.
2. Que la persona titular, su cónyuge o cualquiera de las personas que forman parte de
la unidad familiar no sean titulares de otro inmueble, ni de capitales o activos
financieros invertidos que sean superiores a 18.000,00 € y así se desprenda de la
última declaración de renta. Se entiende que una persona es propietaria de un
segundo inmueble cundo es titular del 50% o más de la propiedad del mismo o bien
ostenta un derecho real de usufructo o cualquier otro título jurídico que le otorga el
control económico sobre el bien.
3. Que los ingresos brutos de la unidad familiar por todos los conceptos sean inferiores
a 12.000 €. y así se desprenda de la última declaración de renta. Se entenderá que
componen la unidad familiar cuantas personas habiten en la vivienda a lo largo del
periodo impositivo, con independencia del parentesco existente entre ellos.
4. El plazo para la solicitud que tenga que surtir efecto en el ejercicio siguiente será
desde el 15 de mayo al 18 de julio o siguiente día hábil de cada año.
Se tramitarán a la vez y en un solo procedimiento la presente bonificación y la
exención en el primer tramo del suministro de agua potable a domicilio regulado en el
artículo 3º de la ordenanza correspondiente a la prestación del servicio de suministro de
agua potable a domicilio y la ayuda familiar regulada en el reglamento de ayudas
económicas para las familias en situación de precariedad económica para coadyuvar al
pago de las obligaciones, cargas, servicios y suministros básicos del hogar familiar. En este
último caso con las peculiaridades propias de las subvenciones.
La aplicación de la tarifa B) a las unidades familiares en las que se hallen todos sus
miembros jubilados por haber alcanzado la edad legal de jubilación o hallarse en situaciones
asimilables que impidan el ejercicio de cualquier trabajo. Se concederán por tiempo
indefinido, mientras se mantengan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento, sin
perjuicio de que puedan ser requeridos por la Administración en cualquier momento para
que acrediten las circunstancias que dan derecho a la aplicación de la tarifa B). Los sujetos
pasivos están obligados a comunicar a la Administración la alteración de las circunstancias
económicas que dieron lugar a la aplicación de la tarifa B). Cuando cambien de vivienda
desaparecerá la aplicación de la tarifa B), teniendo que solicitarla nuevamente.
Para disfrutar de las bonificaciones potestativas del artículo 74 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, reguladas en esta Ordenanza, el obligado tributario
no deberá tener recibos pendientes en la Administración Municipal, salvo que las deudas
pendientes estén suspendidas, aplazadas o fraccionadas con arreglo a Ley.
El falseamiento u ocultación de la verdadera capacidad económica de sujeto pasivo
constituye infracción tributaria grave.
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A las solicitudes se acompañará preceptivamente la siguiente documentación:
- La declaración de renta correspondiente al último ejercicio fiscal cuyo plazo de
presentación hubiere finalizado.
- La autorización a la administración municipal para verificar los datos del solicitante de la
agencia estatal tributaria, del catastro inmobiliario o archivos públicos que puedan ser
relevantes a los efectos de la presente bonificación.
- Fotocopia del DNI.
La tarifa F3) resultará de aplicación a aquellas asociaciones que cumplan los siguientes
requisitos:
- Que se trate de asociaciones locales sin ánimo de lucro inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y con toda la documentación actualizada en el citado
registro al año en curso, con un local de hasta 150 m2.
- Que la asociación local sin ánimo de lucro no sea titular de otro local en Alcoy, y
que carezca de patrimonio.
- La aplicación de la tarifa F3), tendrá carácter rogado y podrá solicitarse dentro de
los dos primeros meses del ejercicio en el que deba surtir efecto.
La aplicación de la tarifa F3) a las asociaciones locales sin ánimo de lucro se
concederán por tiempo indefinido, mientras se mantengan las circunstancias que dieron
lugar a su otorgamiento, sin perjuicio de que puedan ser requeridos por la Administración en
cualquier momento para que acrediten las circunstancias que dan derecho a la aplicación de
la tarifa F3). Dichas asociaciones están obligadas a comunicar a la Administración la
alteración de las circunstancias económicas que dieron lugar a la aplicación de la tarifa F3).
Cuando cambien de local desaparecerá la aplicación de la tarifa F3), teniendo que solicitarla
nuevamente.
Procederá la denegación de la aplicación de la tarifa F3) cuando la asociación
solicitante tenga pendientes de pago cuotas de ejercicios anteriores.
El falseamiento u ocultación de la verdadera capacidad económica del sujeto pasivo
constituye infracción tributaria grave.
A las solicitudes se acompañará preceptivamente la siguiente documentación:
- Fotocopia del documento de identificación tributaria utilizado en España para dichas
asociaciones, que garantice el código de garantías de seguridad.
- Certificado de Bienes Catastrales.
No obstante, el último punto se sustituirá por la cesión de los datos necesarios para
determinar la carencia de patrimonio de la asociación, a efectos de la aplicación de la tarifa
F3) a través de las Administraciones Tributarias y a través de la Dirección General de
Catastro.
Las tarifas M) y N) se hacen constar a los efectos de control en Padrón.
Será de aplicación la tarifa O) en aquellos supuestos en que se estime el expediente
tramitado al efecto, por cumplirse exclusivamente el hecho imponible configurado en el
punto 1.2 del artículo 2 de esta Ordenanza.
Estando prohibido según la Ley de Residuos el abandono, vertido o eliminación
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incontrolada de residuos en todo el Término Municipal, resultando obligados los poseedores
de los mismos a entregarlos a un gestor de residuos para su valoración o eliminación, este
servicio es prestado por el Ayuntamiento de Alcoy, a no ser que se acredite expresamente la
utilización de los servicios de otro gestor debidamente autorizado.
Siendo la tarifa más beneficiosa para el contribuyente, la Administración podrá
aplicarla de oficio.
A los efectos de la tarifa H) se entiende por locales accesorios de actividades
comerciales e industriales aquellos locales destinados a almacenes en que no se ejerza
directamente la actividad, no contando con personal destinado en los mismos, ni
dispensando atención al público y que constituyan unidades constructivas distintas y
separadas del local en que se ejerza la actividad principal a la que sirven como almacén.
A los efectos de la tarifa I) se entenderá por aparcamiento público aquél en que su
uso se haya cedido a terceros, distintos del propietario, mediante contraprestación.
La superficie computable, en aquellas tarifas de las que forme parte dicho parámetro,
será la construida a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha ___________ y surtirá efectos una vez se haya publicado su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse, en su caso, a partir del
1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación.

12. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES AMBIENTALS, DECLARACIONS RESPONSABLES AMBIENTALS Y
COMUNICACIONS D’ACTIVITATS INNÒCUES I DE LLICÈNCIES PER A L’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS PÚBLICS MITJANÇANT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I
MITJANÇANT D’AUTORITZACIÓ.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Ambientales, Declaraciones
Responsables Ambientales y Comunicaciones de Actividades inocuas y de Licencias para la
apertura de establecimientos públicos mediante declaración responsable y mediante
autorización.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) y PODEM (2), y la
abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
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Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA Y DEVENGO
TARIFAS
1.- Se tomará como base de la presente exacción la superficie útil del establecimiento en m2
y el tipo de actividad que se pretende establecer.
2.- La cuota a abonar por el otorgamiento de la correspondiente licencia ambiental,
Declaraciones responsables ambientales y comunicaciones actividades inocuas se satisfará
por una sola vez, aplicando al tipo de actividad la tarifa que corresponda por los m2 de
superficie útil del establecimiento, y siempre con un mínimo de 117,22 €. En el supuesto en
que se requiera al interesado Certificado de compatibilidad del Proyecto con el planeamiento
urbanístico, la cuota resultante deberá incrementarse en 43,00 €.

TARIFAS POR ACTIVIDAD Y M2 DE SUPERFICIE ÚTIL
ACTIVIDAD

S ≤ 100 m2

100 ‹ S ≤ 250
m2

250 ‹ S ≤ 500 m2

500 ‹ S ≤ 2.000
m2

S › 2.000 m2

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES INOCUAS

0,78 €

0,59 €

0,39 €

0,19 €

0,02 €

DECLARACIONES
AMBIENTALES

1,03 €

0,79 €

0,51 €

0,26 €

0,03 €

1,03 €

0,79 €

0,51 €

0,26 €

0,03 €

LICENCIA AMBIENTAL

1,52 €

1,15 €

0,77 €

0,39 €

0,03 €

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1,72 €

1,25 €

0,84 €

0,43 €

0,04 €

ACTIVIDAD PÚBLICA CONCURRENCIA
POR DECLARACIÓN RESPONSABLE

1,52 €

1,15 €

0,77 €

0,39 €

0,03 €

ACTIVIDADES PÚBLICA CONCURRENCIA
POR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1,73 €

1,25 €

0,84 €

0,43 €

0,04 €

ACTIVIDADES
DETERMINADOS
12/2012)

RESPONSABLES
COMERCIALES
SERVICIOS

Y
(Ley

(Actividades de conformidad con el Anexo II de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana)
Cambio de titular:
Las actuaciones administrativas ocasionadas por el cambio de titularidad devengarán
la tasa única de 117,22 €.
Se considera cambio de titularidad, la solicitud para ejercer una determinada
actividad, que ya tuviese concedida licencia de apertura para la misma, siempre que no se
modifique ni la propia actividad, ni el establecimiento donde se desarrolla con motivo de
realización de obras que modifiquen sustancialmente las instalaciones autorizadas, o que
los Técnicos Municipales estimen que no queda garantizada la seguridad del
establecimiento.
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3.- Se devenga la Tasa y nace la obligación tributaria:
- Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará
o tramitará sin que se haya efectuado el pago de la correspondiente tasa.
- Cuando las actividades se hayan iniciado sin haber obtenido la oportuna
licencia/autorización, o sin haber presentado la correspondiente declaración responsable, la
tasa de devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la actividad es conforme a la normativa aplicable, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse al efecto.
- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada, ni tampoco por la renuncia o desistimiento del
solicitante una ve concedida la licencia.
- En el supuesto de denegación de la licencia, de solicitarse, de nuevo, devengará nueva tasa
íntegra.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha ______ y surtirá efectos después de su aprobación definitiva y una
vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a
aplicarse, en su caso, a partir del 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su
modificación o derogación.
Sra. Secretaria:
En el siguiente punto, el 13, hay un error en el título de la ordenanza puesto que indica que
es modificación de una ordenanza fiscal cuando en realidad es “IMPOSICIÓN Y
ORDENACIÓN DE LA
ORDENANZA
DE LA TASA DE ALCANTARILLADO”.
13. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la imposición y
ordenación de la tasa de Alcantarillado.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), y PODEM (2), el voto en contra de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS
(2) y VOX (1), y la abstención de los concejales del grupo municipal GUANYAR ALCOI (2),
adopta el siguiente acuerdo:
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Único.- Ordenación e imposición de la Tasa de Alcantarillado, que queda redactada en los
siguientes términos:
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.r) del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda imponer la "Tasa de Alcantarillado",
cuya ordenación se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
La prestación servicio de alcantarillado y su consiguiente recepción por el sujeto
pasivo es de carácter obligatorio, teniendo la contraprestación dineraria establecida la
naturaleza jurídica de tasa. La obligatoriedad del servicio exige que los interesados adopten
las medidas de instalación, técnicas y administrativas necesarias para la correcta recepción
y utilización del servicio.
Los conceptos sustantivos, de carácter no tributario, serán los establecidos en la
Ordenanza Municipal de vertidos de aguas residuales a la red publica del alcantarillado
municipal y su correspondiente legislación sectorial aplicable. La tramitación del alta en el
servicio así como cualesquiera reclamación, instancia o recurso que tenga que ver con esta
normativa, y no con la normativa tributaria, corresponderá al Departamento titular del
servicio de alcantarillado, que dará traslado de la resolución que adopte al departamento de
tributos a los efectos que procedan.
Artículo 2º. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras
y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.
2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que
tengan la condición de solar o terreno. Es decir, la no sujeción afecta a todas las situaciones
de hecho, debidamente acreditadas y que no dependan de la libre voluntad del obligado,
que impidan la utilización del servicio o aquellos supuestos en los que por acuerdo u orden
de ejecución del órgano competente, judicial o administrativo, se impida su utilización. Salvo,
en este último caso,
cuando el obligado haciendo caso omiso del acuerdo u orden
referidos siga utilizando el servicio.
Tampoco estarán sujetos a la tasa aquellas fincas que debiendo estar conectadas a
la red de conformidad con la legislación aplicable no lo estén y no puedan verter ni utilizar el
servicio, sin perjuicio de que se inicien los expedientes de regularización y sancionadores
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que correspondan por el Departamento gestor del servicio alcantarillado. El resultado de
estas actuaciones será puesto en conocimiento del Departamento de Tributos a los efectos
pertinentes. La imposibilidad de utilización del servicio en los términos expuestos deberá
existir en la fecha del devengo de la Tasa para que tenga lugar la no sujeción.
Estarán no sujetos los trasteros de las viviendas. No se consideran trasteros los
locales que tengan acceso directo a la vía pública.
Artículo 3.- Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los
ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos
servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habitacionista o
arrendatario, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las
personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance señalado en el
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5º. Exenciones.
Estarán exentos del pago de la tasa, quienes carezcan absolutamente de medios
económicos y se hallen en una situación de precariedad familiar. Se considerará que se
encuentran en la situación anterior quienes consten en tal situación en los archivos del
departamento de bienestar social que una vez al año, en la primera quincena de enero,
remitirá a la administración de tributos el listado correspondiente a los efectos de
confeccionar el padrón de la tasa.
Todo ello sin perjuicio de las comprobaciones que realice la administración tributaria.
En ningún caso serán beneficiarios de la exención quienes sean titulares de otro bien
inmueble que no sea el de la residencia habitual familiar en un porcentaje igual o superior al
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50%, u otros signos externos que manifiesten capacidad económica tramitando, en este
caso, el correspondiente expediente contradictorio.
Los beneficiarios no deberán tener deudas pendientes con la administración
municipal. El falseamiento u ocultación de la verdadera capacidad económica del sujeto
pasivo constituye infracción tributaria grave.
Tendrán derecho a una bonificación del 5% de la cuota los recibos domiciliados.
La solicitud de bonificación del 5% y consiguiente domiciliación de los recibos tendrá
que presentarse hasta el 15 de enero del período impositivo en que tenga que aplicarse por
primera vez, teniendo después carácter permanente, salvo perdida por incumplimiento, o
renuncia del interesado.
En el año 2021 de implantación de la tasa las solicitudes de domiciliación podrán
presentarse hasta 15 días antes de la apertura del periodo voluntario de pago, es decir
hasta el 30 de septiembre de 2021 conforme al artículo 8.
Están exentos de la Tasa los bienes de dominio público municipal afectos y
destinados al uso y servicio público y que no se hallen cedidos a terceros por cualquier
título, con o sin contraprestación.
Artículo 6º. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad
fija de 15 euros por unidad de local o vivienda.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado, se
determinará en función del calibre del contador agua instalado en el local o vivienda.
A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:
TARIFA DEL SERVICIO
CALIBRE CONTADOR

€/AÑO

Calibre 7 mm.

10

Calibre 13 -15 mm.

10

Calibre 20 mm.

18

Calibre 25 mm.

28

Calibre 30 – 32 mm.

38

Calibre 40 mm.

52

Calibre 50 mm.

72

Calibre > 50 mm.

118
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En las viviendas o locales que existe un contador de agua común o comunitario se
abonará una cuota por cada vivienda o local que reciba el suministro de agua del referido
contador comunitario.
Artículo 7º. Bonificaciones.
Tendrán una bonificación del 100% en la cuota los sujetos pasivos a los que sea de
aplicación la tarifa de la tarifa B) de la Tasa de la Basura.
A tales efectos la Unidad de Gestión de la Tasa de la Basura facilitará a la unidad de
Gestión de la Tasa del Alcantarillado municipal el listado de los beneficiarios de la referida
tarifa B).
La solicitud y tramitación de la bonificación, así como la documentación necesaria
para su concesión, será la establecida en la ordenanza de la Tasa de la Basura.
Artículo 8º. Devengo y periodo impositivo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si
el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal.
El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se
haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo se producirá el día 1
de enero de cada año salvo en los casos de alta y baja en el servicio en cuyo caso la cuota
se prorrateará por semestres naturales.
Artículo 9º. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, formularán las declaraciones de
alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha
en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que
se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y
baja.
2. La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de
acometida a la red.
3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna
solicitud a la que se acompañará, con carácter preceptivo al autoliquidación pagada de la
tasa de enganche o acometida correspondiente, sin cuyo requisito no se dará curso a su
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solicitud. En la autoliquidación se hará constar la referencia catastral y el número de recibo,
en su caso, del Impuesto de Bienes Inmuebles.
4. Una vez de alta en el censo el cobro se realizara mediante un padrón anual y por
recibo.
Excepcionalmente en el ejercicio 2021, año de implantación de la tasa, el devengo
será trimestral y se producirá únicamente en el último trimestre del año, devengándose la
Tasa el día 1 de Octubre de 2020. En este caso el periodo de recaudación será desde el día
15 de octubre hasta el día 15 de diciembre de 2021.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones dictadas para su desarrollo y
en la presente Ordenanza. Así, y haciendo uso de la potestad reconocida en el artículo 11
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las siguientes especificaciones, en
materia de infracciones y sanciones, en relación con esta tasa:
La falta de pago de una cuota de la Tasa permitirá reducir o, en su caso, suspender
la presión del agua, siguiéndose en estos supuestos el procedimiento regulado en el Art. 18
de la Ordenanza del Suministro de Agua Potable a Domicilio. En estos casos se producirá
la notificación al sustituto del contribuyente, si procede, según se define en el Art. 4º.1, de
esta ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el [ ___ ], entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
14. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
MITJANÇANT DE L’EXERCICI DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local mediante el ejercicio de venta no
sedentaria.
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Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y
PODEM (2), y la abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS
ALCOI (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Renumeración del cuadro resumen de las tarifas y modificación del artículo 11 y la
Disposición Final de la Ordenanza, que quedan redactados en los siguientes términos:
CUADRO RESUMEN DE TARIFAS:

TARIFAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MEDIANTE VENTA NO SEDENTARIA
Mercados habituales de periodicidad y emplazamiento previamente determinados, en
agrupación colectiva o mercadillo

7.1. MERCADOS PERIÓDICOS
Mercadillo
Mercadillo
Mercadillo San Mateo

7.1.1. Un Día a la semana (miércoles o sábados) - Por Mes / M.L.
Norte, (mostrador)
Roque,
7.1.2. Dos Días a la semana (miércoles y sábados) – Por Mes / M.L.
(mostrador)

Zona
San

7,66 €
15,32 €

BONIFICACIÓN SAN MATEO

Durante los primeros cinco años de ocupación del puesto a partir de
2017 para los que ya tuvieran autorización, y de cinco años desde la
solicitud para los nuevos titulares

75,00 %

7.1.3..Mercadillo Batoy

Por Mes / M.L. (mostrador)

17,56 €

7.1.4. Venta Palmas

Por Día / m² (mínimo 2 m²)

2,47 €

7.1.4. Venta Cirios

Por Día / m² (mínimo 2 m²)

2,47 €

7.1.4. Venta Flores

Por Día / m² (mínimo 2 m²)

2,47 €

7.1.4. Otros aprovechamientos

Puestos de venta, por Día / m² (mínimo 2 m²)

7.1.5..Mercadillo tradicional de fiestas de San TARIFA
BASE
(fracciones
Jorge
- REMOLQUES (de más de 6 ml.):
BONIFICACIÓN
“TARIFA
Mercadillo fiestas de San Jorge

REDUCIDA”

7.2. MERCADOS OCASIONALES

7.3. VENTA NO SEDENTARIA AISLADA

2,47 €
de

6

ml.):

105,00 €
125,00 €
Mitad de la
tarifa base

TARIFA REDUCIDA (mínimo 3 ml. ó 4 m²)

7.2.1. En periodo festivo. Por Día
y m²

10,00 €

7.2.2. En otros periodos. Por Día
y m²

7,00 €

7.3.1 Venta no sedentaria aislada en ubicación fija con motivo de
algún acontecimiento puntual, para la venta de productos/servicios
relacionados con el acontecimiento de que se trate. Por m² y día.

3,00 €

Instalaciones eventuales, portátiles
o desmontables que se soliciten
con ocasión de acontecimientos
populares, eventos de carácter
local, o celebraciones especiales

7.3.2 Venta no sedentaria aislada en ubicación fija con autorización
anual. Por m² y año.

60,00 €

Actividades de venta no sedentaria organizadas por entidades,
7. 4. VENTA NO SEDENTARIA EJERCIDA POR
organizaciones y/o asociaciones cuyo objeto social sea sin ánimo de NO SUJETAS
NO PROFESIONALES
lucro.
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BONIFICACIÓN
SOLIDARIA”

“ACTIVIDAD

BENÉFICA

Actividades de venta no sedentaria organizadas por entidades,
O organizaciones y/o asociaciones cuyo objeto social sea una actividad
económica, pero la actividad se organice con fines benéficos o
solidarios

40%
sobre
tarifa
Mercados
Ocasionales

Agricultores y ganaderos locales interesados en la venta de sus
7. 5. COMERCIALIZACIÓN DIRECTA POR
productos agropecuarios lo podrán hacer integrados en un mercadillo NO SUJETAS
AGRICULTORES Y GANADEROS
o agrupación colectiva, con sujeción a las normas de dicho mercadillo
En la utilización privativa del dominio público Superior a 200 m²
que se adjudique mediante concesión u otro
7. 6. USOS SUJETOS A CONCESIÓN O
tipo de licitación administrativa, se tomará Inferior o igual a 200
LICITACIÓN ADMINISTRATIVA
como base del tipo de licitación la cuantía fijada m²
en esta Ordenanza

4,00 € / m²
5,00 € / m²

En ocupaciones durante períodos festivos, o acontecimientos
populares o tradicionales, se podrá aplicar una bonificación, con el fin
de promover la participación de los licitadores, en los siguientes 30% sobre la
BONIFICACIÓN CUOTA POR PROMOCIÓN
tarifa
mercados:
INTERÉS GENERAL
Fira
gastronòmica
“Tapa
i
Festa”
Fira
Artesanal
del
9
d’octubre
- Fira de Nadal
7.7.1
En
periodo
Colocación de elementos o estructuras festivo. Por m²
7.7. ESTRUCTURAS ADICIONALES A LOS
adicionales a los puestos o establecimientos de
PUESTOS O ESTABLECIMIENTOS DE VENTA
7.7.2
En
otros
venta autorizados
periodos. Por m²

GASTOS
ADICIONALES
APROVECHAMIENTO

AL Gastos de conexión eléctrica de los puestos, y/o otros servicios
municipales

7,50 €
3,50 €

Informe
municipal

Artículo 11. NORMAS DE GESTIÓN
Como regla general, no se abonará la tasa hasta que no se haya resuelto la autorización de
venta no sedentaria correspondiente, salvo las excepciones contempladas en esta
Ordenanza. No se autorizará ninguna licencia a los interesados que al solicitar la
autorización municipal mantengan deudas pendientes con el ayuntamiento de Alcoy. En
ningún caso el pago de la tasa legitima el aprovechamiento sin la preceptiva autorización
municipal previa.
El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación, según el modelo determinado por
el Ayuntamiento, a través de la Sede Electrónica o acudiendo a la Administración Tributaría
Municipal.
En determinados aprovechamientos ya autorizados y renovables, la tasa se gestionará a
través de un Padrón anual, que se expondrá durante 15 días y en el cual se anunciarán los
periodos de recaudación. Las modificaciones se aprobarán mediante resolución y se
incorporarán en el padrón reglamentariamente. Los recibos no domiciliados se remitirán, por
correo ordinario, al domicilio fiscal asignado al obligado tributario, y estos podrán solicitar un
duplicado en la administración de Tributos en caso de pérdida o extravío.
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Cuando un sujeto cambie su domicilio tendrá que ponerlo en conocimiento de la
Administración Tributaria Municipal, mediante una declaración expresa, puesto que el
cambio no hará efecto hasta que se produzca la declaración. La Administración podrá
rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOP, y empezará a
aplicarse a partir del 1 de enero de 2021, hasta su modificación o derogación.

15. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL.
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local.
Al amparo de los artículos 15 al 19 y 57, en relación con el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la abstención del concejal del
grupo municipal VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Modificación del artículo 3 y la Disposición Final de la Ordenanza, que quedan
redactados en los siguientes términos:
Artículo 3.- TARIFA
Las tarifas aplicables para la liquidación de esta Tasa, serán las siguientes:
TARIFA 1ª: POR COLOCACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA
POR METRO CUADRADO EN DIAS FESTIVOS U OTROS
1.1 ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, durante todo el periodo
festivo y según autorización del Ayuntamiento.
1.2 Por metro cuadrado de ocupación anual

7,30 €

15,53 €

CARPAS, VELADORES Y BARRAS DE BAR CON FRENTE A LA
VÍA PÚBLICA (por m2, durante todo el período festivo,
1.3 acontecimiento especial u otra ocupación de carácter puntual). La
porción de terreno susceptible de ocupación por velador, carpa o
barra de bar, no podrá ser inferior a 2 m2)

8,73 €
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CARPAS, VELADORES Y BARRAS DE BAR CON FRENTE A LA
VÍA PÚBLICA (por m2, durante todo el año).
1.4
La porción de terreno susceptible de ocupación por velador, carpa
o barra de bar, no podrá ser inferior a 2 m2.

56,55 €

La solicitud de autorización del aprovechamiento del dominio público no se tramitará
si no va acompañada de la acreditación del pago correspondiente sin que el mismo habilite
para realizar el aprovechamiento hasta la concesión de la autorización.
Una vez concedida la autorización anual renovable el aprovechamiento causará alta
en un padrón anual permaneciendo en el mismo mientras no exista modificación por baja o
traspaso de conformidad con la ordenanza reguladora de la Ordenanza Reguladora de al
Ocupación del Dominio Público Municipal Mediante Mesas, Sillas y Elementos Auxiliares.
En los casos de cambio de nombre o traspaso la responsabilidad tributaria de las
deudas pendientes se exigirá con arreglo al artículo 174 y concordantes de la Ley 58/2003,
de 17 diciembre, General Tributaria.
La tasa se gestionará a través de un padrón anual que se expondrá al público
durante quince días y en el que se anunciarán los períodos de recaudación. La gestión
recaudatoria se llevará a cabo mediante la emisión de recibos-dípticos anuales.
Las modificaciones o variaciones que se produzcan a lo largo del ejercicio tributario
se aprobarán por decreto de la Alcaldía incorporándose al padrón en la anualidad siguiente.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos de producirse la
autorización del alta o baja de la actividad del aprovechamiento del dominio público
mediante la colocación de mesas y sillas. en estos casos la cuota se prorrateará por
semestres naturales. las bajas y altas consecutivas de las que se desprenda que la finalidad
es la de evitar el pago de un semestre no surtirán efecto y se abonará la cuota anual.
Tratándose de un cobro periódico por recibo no resulta obligatoria la notificación
individualizada, no obstante se remitirán los recibos no domiciliados al domicilio fiscal
asignado por el obligado tributario. Quienes lo pierdan o extravíen deberán solicitar un
duplicado en la Administración de Tributos Municipal.
TARIFA 2ª: APROV. ESP. MEDIANTE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA
2.1 EPÍGRAFE A: hasta 5 m2, por m2 o fracción y año
2.2 EPÍGRAFE B: de más de 5 m2 , por m2 o fracción y año

195,32 €
147,04 €

La presente tarifa se aplicará desde el primer metro cuadrado o fracción, y se prorrateará
por semestres naturales incluido el de inicio o cese en el aprovechamiento.

TARIFA 3ª APROVECHAMIENTO VÍA PÚBLICA MEDIANTE PUESTOS
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Espectáculos en la modalidad de PUESTOS DE ATRACCIONES
en recinto ferial durante las Fiestas de San Jorge. Por metro
3.1
lineal de fachada de la atracción en la calle principal de la misma,
durante todo el periodo festivo.
Espectáculos en la modalidad de PUESTOS DE ATRACCIONES
3.2 en otros acontecimientos especiales, por metro lineal durante
todo el período festivo.
Circo, espectáculos de toda clase: musicales, gastronómicos, o
actividades en el dominio público que no tengan regulación
3.3
específica ni carácter permanente. Por día o fracción cualquiera
que sea la superficie por m2 .
Actividades de cualquier naturaleza del sector privado
(empresarial, cultural, deportiva, artística), que tengan la finalidad
3.4
de promover y/o difundir la actividad económica de quien la
organiza. Por día” .
Actividades de cualquier naturaleza del sector privado
(empresarial, cultural, deportiva, artística), que tengan la finalidad
3.5
de promover y/o difundir la actividad económica de quien la
organiza. METRO2 / Anual.

66,45 €

22,03 €

173,85 €

55,36 €

15,53 €

La solicitud de autorización del aprovechamiento del dominio público ha de ir acompañada
del justificante del pago de la tasa. No se tramitará ninguna solicitud que no lleve adjunta la
acreditación del pago correspondiente.

TARIFA 4º
Aprovechamientos del dominio público local mediante cajeros automáticos.

4.1

TARIFA ÚNICA ANUAL

600,00

Se declaran exentos, expresamente, a los cajeros situados en el barrio de Batoi.
Verificada la declaración el Ayuntamiento notificará la correspondiente liquidación y
el alta de la entidad en el padrón o matrícula de la tasa para sucesivos ejercicios.
La declaración tributaria contendrá los siguientes datos: Los datos del obligado
tributario y la ubicación del aprovechamiento público existente.
En el caso de nuevos aprovechamientos, una vez haya entrado en vigor la presente
disposición se efectuará el alta en el plazo de 30 días desde su puesta en servicio.
En el caso de alta o baja la cuota será prorrateable por semestres.
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TARIFA 5ª OTROS APROVECHAMIENTOS
5.1.1 Placas no aparcar y otras ocupaciones de la vía pública o
terrenos de uso público con motivo de obras de construcción,
rehabilitación, reparación, etc… con escombros, materiales de
construcción, vagones para su recogida o depósito,
contenedores, apertura de zanjas, estudios geotécnicos y otros
aprovechamientos análogos. Por m2 o fracción y día.
Ocupación mín. 12 m2.
5.1

0,56 €

5.1.2 Placas no aparcar y reserva de espacios de cualquier
clase para usos diversos provocados por necesidades
ocasionales (carga y descarga, mudanzas, bodas…... ), por
cada m2 o fracción y día. Ocupación mínima 12 m2
5.1.3 Otros aprovechamientos de carácter lucrativo, no
comprendidos en los apartados anteriores u ocupaciones
provisionales de terrenos de propiedad municipal no
especificados. Por m2 o fracción y día

Placas no aparcar y otras ocupaciones de la vía pública o
terrenos de uso público con motivo de obras de construcción,
rehabilitación, reparación, etc… con escombros, materiales de
construcción, vagones para su recogida o depósito,
contenedores y otros aprovechamientos análogos o reservas de
5.2 espacios de cualquier clase para usos diversos provocados por
necesidades ocasionales.
Por m2 o fracción, cuando la ocupación sea superior o igual a un
mes, la tarifa que se establece será trimestral.
Ocupación mín. 12 m2
Corte temporal de tráfico rodado, provocando la ocupación de la
vía pública por camiones de carga y descarga de materiales o
5.3
por maquinaria móvil de construcción, según autorización de
horario establecido por Policía Local. Por día.

5,31 €

33,21 €

5.4

Vallas, andamios, separadores fijos o móviles.
Por m2 al mes o fracción.

5,31 €

5.5

Instalación de anuncios ocupando el dominio público local por
m2 o fracción durante todo el año.

33,21 €

Se aplicará una bonificación del 50% a los epígrafes 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 cuando las
construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación se lleven a cabo en el conjunto
histórico-artístico de la Ciudad.
La solicitud de autorización para el aprovechamiento del dominio público ha de ir
acompañada del justificante del pago de la tasa. El pago se realizará mediante
autoliquidación, según el modelo determinado por el Ayuntamiento. No se tramitará
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ninguna solicitud que no lleve adjunta la acreditación del pago correspondiente.
En todo caso, y por cualquier liquidación sujeta a la tasa por ocupación del dominio
público, se cobrará una cantidad mínima de 11,00 € con el fin de cubrir los gastos de gestión
administrativa de la solicitud.
Se tendrá en cuenta para la determinación del valor de mercado de la utilidad
derivada de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, entre
otros, el valor catastral, el precio de los alquileres y los valores de compra de los inmuebles
colindantes al dominio público afectado.
Se cuidará especialmente que los precios resultantes sean los de mercado a los
efectos de que quienes utilizan o aprovechan el dominio público no incurran en competencia
desleal con el resto de ciudadanos. A tales efectos se establecen tarifas mínimas que
representan el valor de mercado de la unidad de negocio de menor superficie, posible para
contar con capacidad para el tráfico mercantil, servicios sanitarios y de seguridad, en los
mismos términos exigidos en los edificios en propiedad horizontal.
No se concederá autorización a los interesados que, al tiempo de presentar la
solicitud, mantengan deudas pendientes con el ayuntamiento de Alcoy.
No se concederá autorización alguna de aprovechamiento o utilización del dominio
público local a quienes incumplan el acuerdo plenario de 24.06.2013.
“Per una ciutat sense circs amb animals salvatges” .
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza ha sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha _________ y surtirá efectos después de su aprobación definitiva y
una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará
a aplicarse, en su caso, a partir del 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su
modificación o derogación.

16. 15755/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA VENDA D’ARTICLES TURÍSTICSCULTURALS
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación
de los Precios Públicos por la venta de artículos turisticos-culturales.
Al amparo de los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), y PODEM (2), el voto en contra de los concejales del
grupo municipal COMPROMÍS ALCOI (2), y la abstención de los concejales de los grupos
municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
adopta el siguiente acuerdo:
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Único.- Modificación del Titulo de la Ordenanza, el art. 2, el art.4 y la Disposición Final de la
Ordenanza, que quedan redactados en los siguientes términos:
6.5 PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE ARTÍCULOS TURÍSTICO-CULTURALES Y
VISITAS GUIADAS
Artículo 2.1.- El objeto de este Precio Público es la venta de cualquier tipo de artículo cultural o
turístico producido, coproducido o previamente adquirido por el Ayuntamiento para su
posterior venta mediante precio a quien voluntariamente desee su adquisición.
2.- Visitas guiadas a espacios municipales cerradas o edificios municipales que por
permanecer cerradas necesitan ser abiertos para la realización de la visita y precisen del
apoyo de un Conserje o personal funcionario o que se contrate al efecto.
A titulo de ejemplo citamos las visitas a la Casa Escaló, la realización de Escapes
Rooms en el refugio, visitas nocturnas al cementerio, sala multiusos, Explora, Conservatorio
…
Artículo 4.1.- La cuantía del presente Precio Público será la contenida en las tarifas que para
cada artículo fijará la Comisión de Gobierno, previo dictamen de la Comisión de Hacienda, o
el organismo autónomo correspondiente, atendiendo para su determinación a los costes y
necesidades de su difusión, procurándose que los precios cubran el coste del artículo.
Los precios así fijados podrán ser objeto de modificación, siguiendo el mismo
procedimiento. Las tarifas de los artículos hasta ahora realizados figuran como anexo a esta
Ordenanza, al que se adicionarán los precios de los sucesivos artículos, una vez aprobados.
2.- En caso de que se proceda a la gestión de la apertura por encontrarse cerrado,
se cobraría el precio del conserje por hora dependiendo de si es festivo, laborable, nocturno
o nocturno festivo; por hora solicitad a razón de 15,38 € por hora normal, 21,97 € por hora
festiva, 17,54 € por nocturna y 24,18 € por festiva nocturna (se considera nocturna desde las
22:00 a las 06:00 de la mañana) más 15 € en concepto de limpieza.
Al precio aprobado para cada artículo se le añadirá el importe del Impuesto sobre el
valor Añadido en vigor.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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17. 5541/2020 MEDI AMBIENT
APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ PER OBJECTIUS DE L’ANY 2019 CORRESPONENT
AL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LA NETEJA
VIÀRIA D’ALCOI.
ANTECEDENTS
Vist l'informe resum anual sobre l’auditoria de l’any 2019 del contracte de recollida de
residus sòlids urbans i de la neteja viària del cap del Departament de Medi Ambient i
responsable municipal d’aquest contracte de data 5 de març de 2020 el qual es transcriu a
continuació l’apartat corresponent a les conclusions:
«Se propone como resultado final del proceso de auditoria de control del año 2019 que la
empresa Fomento de Construciones y Contratas S.A realice la facturación de los
importes no facturados durante el año 2019 correspondiente al control de calidad por los
siguientes importes:
Servicio
Pendiente
Penalización
Total
Recogida de residuos

61.353,69

493,22

60860,47

Limpieza viaria

87.888,21

0

87888,21

0

5838,81»

Transporte de residuos 5.838,81

Atès que aquest informe va ser comunicat a l’empresa FCC Medio Ambiente,sa mitjançant
notificació electrònica entregada en data 11 de març de 2020,
Vist l’escrit de l’empresa FCC Medio Ambiente,sa presentat en l’ajuntament en data 24
d’abril de 2020 en el qual manifesten la seua conformitat sobre l’informe del cap del
Departament de Medi Ambient sobre les retribucions per objectius corresponents a l’any
2019
Vist l’informe favorable del cap del Departament de Medi Ambient i responsable municipal
del contracte de recollida de residus sòlids urbans i de la neteja viària de data 11 de maig de
2020 en el qual s’indica el següent en l’apartat de conclusions:
«(...) Atendida la existencia de crédito suficiente en las siguientes operaciones contables
aprobadas en fecha 27 de enero de 2020 por la Junta de gobierno Local en la que figura
como tercero la empresa FCC MEDIO AMBIENTE S.A. CIF A-28541639 :
Operació
prèvia

Aplicació
pressupostària

Import

Concepte

920200000187

9240 16210 22700

1.687.227,56€

Servei de recollida de
residus urbans

920200000188

9240 16300 22700

2.416.927,00€

Neteja viària

920200000189

9240 16230 22700

160548,96€

Transport de residus
urbans
Se propone como resultado final del proceso de auditoria de control del año 2019 que la
empresa FCC MEDIO AMBIENTE S.A. CIF A-28541639 realice la facturación de los
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importes no facturados durante el año 2019 correspondiente al control de calidad por los
siguientes importes:
Servicio
Pendiente
Penalización
Total
Recogida
residuos
Limpieza viaria

de

61353,69€

493,22€

60860,47€

87888,21€

0€

87888,21€

Transporte
de
5338,81€
0€
5838,81€»
residuos
Vist l’informe favorable del cap del Departament de Medi Ambient i responsable municipal
del contracte de recollida de residus sòlids urbans i de la neteja viària de data 15 de juny de
2020 en el qual s’indica el següent:
«ANTECEDENTES
En fecha 11 de mayo de 2020 se realiza informe con la propuesta final de aprobación
de la penalización correspondiente al control de calidad del año 2019 de la prestación
del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria por parte de la empresa FCC
MEDIO AMBIENTE S.A. con CIF A-28541639
El Departamento de Intervención solicita aclaración acerca del contenido del informe
anual en el que se basa la penalización correspondiente. Al respecto, se informa:
INFORME
El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria finalizó su período de implantación
el 11 de enero de 2019 por lo que la prestación de este servicio se considera completa
y revisable mediante auditoria a partir de esta fecha.
El informe anual de control de calidad descrito en el punto 10.4 del PTT indica que se
obtendrá con la media de los informes mensuales y trimestrales obtenidos mediante
auditoria independiente.
Durante el año 2019 se inició expediente para licitación del servicio de auditoria de
control del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. No obstante, por el retraso
en el trámite por la reciente aprobación, en esa fecha, de la LCAP se decidió hacer un
contrato menor que cubrió el segundo trimestre de 2019.
La licitación de la auditoria de control finalmente ha sido publicada durante el mes de
mayo de 2020 en la plataforma de contratación del Estado.
Por estos motivos, y por causas atribuibles al Ayuntamiento de Alcoy y no a la empresa
prestadora del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, no se realizó control
de auditoria durante los trimestres primero, tercero y cuarto de 2020.
CONCLUSIÓN-RESUMEN
Por lo tanto, el informe anual de resultados incluye la penalización establecida durante
el segundo trimestre y ninguna penalización el resto para los cuales procede que la
empresa facture, para los tres trimestres no auditados, el total de los importes retenidos
correspondientes al 4% anual.»
Vist l’informe favorable de l’assessor jurídic del Departament de Contractació de data 2 de
setembre de 2020
Atès que l’aprovació d’aquesta retribució per objectius és competència de l’òrgan de
contractació (Ple Municipal), segons marca l’article 10.4 del Plec de Prescripcions Tècniques
del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària d’Alcoi,
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Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Estratègica i Ciutat
Intel·ligent, l'Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots favorables dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), el vot en contra dels regidors del grup municipal PARTIDO
POPULAR (4) i l'abstenció dels regidors dels grups municipals COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUTADANS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar la retribució per objectius corresponent al període de l’1 de gener al 31 de
desembre de 2019 a favor de l’empresa FCC Medio Ambiente,sa (CIF A28541639) pels
següents imports corresponents a cadascun dels serveis:
Serveis

Import

Recogida de residuos

60860,47€

Limpieza viaria

87888,21€

Transporte de residuos

5838,81€

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa FCC Medio Ambiente,sa per a que
procedisquen a la facturació dels imports indicats en el punt anterior
Tercer.- Donar compte de que les operacions comptables ‘AD’ número 920200000187
(Servei de recollida de residus urbans), 920200000188 (servei de neteja viària) i
920200000189 (servei de transport de residus), es troben aprovades per la Junta de Govern
de data 27 de gener de 2020 i amb saldo suficient per al pagament de les factures
corresponents als imports indicats en el punt primer d’aquest acord.
18. 902/2017 URBANISME
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 3452/2020, DE 24 DE
SETEMBRE, SOBRE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I REPARACIÓ DE
FAÇANA, REALITZADES PER VIA D’EMERGÈNCIA, EN L’EDIFICI SITUAT AL C/
VERGE D’AGOST, NÚM.8.
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía, n.º 3452/2020, de 24 de septiembre, sobre las
obras de sustitución de cubierta y reparación de fachada realizadas por vía de emergencia,
en el edificio sito en c/ Verge d’Agost, n.º 8, del siguiente tenor literal:
“OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE FACHADA
REALIZADAS POR VÍA DE EMERGENCIA, EN EL EDIFICIO SITO EN C/ VERGE
D’AGOST, N.º 8.
Dada cuenta del expediente de referencia, sobre el mal estado del edificio sito en c/ Verge
d’Agost, n.º 8, declarado en situación de ruina legal, y
Resultando que, con fecha 24/01/2020, habiéndose agravado el mal estado del edificio n.º 8
de la calle Verge d’Agost, como consecuencia de los desperfectos ocasionados por el
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temporal “Gloria”, que afectó a nuestra ciudad los días 19, 20 y 21 de enero del presente
año, por el Sr. Arquitecto Municipal se emitió informe en el que indicaba:
“[…] Que el miércoles día 22 de enero se efectuó una visita de inspección al exterior del
edificio, en la que se comprobó el progresivo deterioro tanto de la cubierta como de los
elementos de la fachada. El agua de lluvia cae por la parte izquierda de la fachada,
deteriorando todo el machón que soporta los dinteles de los huecos, con la formación de
hierba, por la gran cantidad de humedad acumulada, y el desprendimiento de parte del
revestimiento. [FOTOS].
Que, respecto a la cubierta, se observa una zona tapada con un plástico donde es previsible
que haya filtraciones y la desorganización general de las tejas, como consecuencia de la
flexión excesiva del tablero de apoyo, así como el mal estado de los canalones, con
pendiente hacia la parte izquierda y no hacia la bajante, lo que puede agravar el estado del
chaflán del edificio, al dirigir las agua pluviales hacia esa zona. [FOTOS]
Que visto el avanzado estado de deterioro que presenta la finca, la cual amenaza una ruina
inminente que pone en peligro la seguridad pública y puede producir daños a las fincas
contiguas, procede ordenar la demolición del edificio número 8 de la calle Verge d’Agost por
vía de emergencia, bajo dirección facultativa, para impedir mayores perjuicios, de acuerdo
con lo que establece el artículo 189 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunitat Valenciana (Ley 5/2014, de 25 de julio).”
Resultando que, con fecha 14/09/2020, por el Sr. Arquitecto Municipal se ha emitido, el
siguiente informe:
“Con fecha 3 de febrero de 2020, por parte de doña Lorena Zamorano Gimeno, Concejal
Delegada de Urbanismo, se realizaron dos propuestas de contratación por vía de
emergencia de las obras y servicios necesarios para proceder a la demolición del edificio
ubicado en calle Verge d’Agost n.º 8 de Alcoy, por el avanzado estado de deterioro que
presentaba y que se vio agravado por los desperfectos ocasionados por el temporal "Gloria"
que afectó a nuestra ciudad entre los días 19 y 21 de enero, amenazando así una ruina
inminente que ponía en peligro la seguridad pública, y todo ello en previsión de una
situación de grave peligro, a los efectos descritos en el art. 25.3.2 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal y el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Posteriormente se consideró, siguiendo criterios técnicos, no proceder a la demolición y
efectuar la sustitución de la cubierta del edificio y reparar asimismo su fachada.
Ante la insuficiencia de medios, tanto humanos como materiales, del Ayuntamiento de Alcoy
para llevar a cabo las citadas obras y servicios, se solicitó oferta al arquitecto D. Pau Soler
Molinar para redactar el proyecto básico, proyecto de ejecución, programa de gestión de
residuos y dirección obras y dirección de la ejecución de las mismas, presentando oferta en
fecha 28 de febrero de 2020, por importe de 3.254,90 € (I.V.A. incluido) la cual se estimó
conforme.
En fecha 13 de marzo de 2020, D. Pau Soler Molina, presenta proyecto básico para
sustitución de la cubierta del mencionado edificio y reparación de fachada. En fecha 20 de
abril de 2020 presenta el proyecto de ejecución visado y el día 17 de abril de 2007 la factura
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20007, por importe de 2.115,69 € (IVA incluido) por redacción de ambos proyectos y el
programa de gestión de residuos, siendo informada favorablemente con fecha 28 de abril de
2020 y aprobándose la fase ADO correspondiente por la Junta de Gobierno Local el día 11
de mayo de 2020.
En fecha 28 de abril de 2020, se solicitaron mediante correo electrónico tres ofertas para
efectuar las obras de referencia, a las empresas Viaduber, Proyectos y Subcontratas,S.L. y
Miguel Martínez (Aitana Resort, S. L.), debiéndose presentar dichas ofertas antes del 30 de
abril de 2020 a las 12 h. Habiéndose presentado únicamente la oferta de Aitana Resort, S.
L. por importe de 17.182,82 € (I.V.A. incluido) la cual se estimó conforme.
La Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2020 aprobó la fase contable AD
correspondiente al contrato menor para dichas obras adjudicándolas a la empresa Aitana
Resort, S. L.
En fecha 29 de mayo de 2020 mediante resolución de la Alcaldía nº 1861/2020 se nombra
director de las obras al Arquitecto Municipal D. Daniel Mullor Sanjosé, director en ejecución
de las obras al Arquitecto Técnico D. Octavio Aura Borrajo y Coordinador de Seguridad y
Salud a D. Pau Soler Molina.
En fecha 1 de junio de 2020 se aprueba mediante resolución de la Alcaldía nº 1864/2020 el
Plan de Seguridad y Salud.
Posteriormente se aprueba por la JGL la fase O correspondiente a la factura referente a las
obras (certificación 1 y final) por importe de 17.182,82 € (I.V.A. incluido) en fecha 20 de julio
de 2020 y la fase ADO correspondiente a la coordinación de Seguridad y Salud por importe
de 1.139,22 € (I.V.A. incluido) está pendiente de aprobación en la próxima JGL.”
Resultando que, dado el mal estado en que se encontraba la edificación, ha sido
necesario proceder a la ejecución urgente de las obras de sustitución de la cubierta y de
reparación de la fachada, con el fin de evitar mayores perjuicios.
Considerando lo previsto en el art. 189.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
A tenor de lo dispuesto en el art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
en relación con lo preceptuado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, cuando las Entidades Locales tengan que realizar obras por
situaciones de emergencia y que supongan grave peligro, el Presidente de la Corporación
podrá ordenar la directa ejecución de las obras o contratarlas libremente sin sujetarse a los
requisitos formales legalmente establecidos, debiendo dar conocimiento de ello al Pleno en
la primera sesión que éste celebre.
Considerando que esta Alcaldía es competente para contratar las obras de sustitución de
cubierta y reparación de fachada del edificio en mal estado, situado en c/ Verge d’Agost, n.º
8, ya que la cuantía de su ejecución no excede del 10% de los recursos ordinarios del
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Presupuesto ni del límite general aplicable, en virtud de lo dispuesto en la Disposición
adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley 4/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el Ayuntamiento
acordará la ejecución subsidiaria cuando exista riesgo inmediato para la seguridad de
personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural.
De conformidad con lo dispues en el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habrá lugar a la
ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado, exigiendo el importe de los gastos ocasionados
por el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, mediante
exacción cautelar que podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación
definitiva.
Vistos los textos legales citados, en especial el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa concordante de general
aplicación, así como el informe jurídico emitido al respecto.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Prestar conformidad a las actuaciones realizadas por la Oficina Municipal de
Arquitectura, dando aprobación al informe del Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 14/09/2020,
así como al proyecto redactado por el Arquitecto D. Pau Soler Molina.
Segundo - Ejecutar subsidiariamente las obras de sustitución de cubierta y reparación de
fachada del edificio sito en c/ Verge d’Agost, n.º 8, y adjudicar dichas obras a la empresa
AITANA RESORT, S.L. (B53872727), por un importe de 17.182,82 Euros, IVA incluido.
Dichas obras se han realizado bajo la dirección de los Servicios Técnicos Municipales,
habiéndose nombrado Coordinador de Seguridad y Salud de las obras al Arquitecto D. Pau
Soler Molina.
Tercero.- Por la unidad administrativa en que radica este expediente deberá procederse a
precisar la cuantía del importe de la ejecución subsidiaria que corresponde a particulares;
notificar a los titulares registrales de la finca objeto de actuación, por el procedimiento legal,
la obligación que tienen de ingresar el importe liquidado, indicándose a los interesados los
plazos reglamentarios de este ingreso y comunicándose todo lo actuado a la Intervención
Municipal con el fin de que, en caso de impago, se siga el procedimiento recaudatorio en vía
de apremio (art. 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Cuarto.- Notificar la presente resolución a Intervención Municipal a los efectos oportunos.
Quinto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
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19. 20399/2019 URBANISME
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 3635/2020, DE 2
D’OCTUBRE, SOBRE LES OBRES DE DEMOLICIÓ PER EMERGÈNCIA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C/ CARAMANXEL, N.º 14.
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía, n.º 3635/2020, de 2 de octubre, sobre
declaración de ruina inminente y emergencia de las obras de demolición del edificio sito en
C/ Caramanxel, n.º 14, del siguiente tenor literal:
“RUINA INMINENTE Y EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO
SITO EN C/ CARAMANXEL, N.º 14.
Dada cuenta del expediente administrativo de referencia, sobre la situación de la finca sita
en la calle Caramanxel, 14, y
Resultando que, con fecha 23/09/2019, como consecuencia del derrumbe del cuerpo de
obra posterior del edificio número 14 de la calle Caramanxel, durante la madrugada del día
15 del referido mes, por el Sr. Arquitecto Municipal se emitió el siguiente informe:
“Que, el referido edificio está situado en terrenos clasificados como Suelo Urbano, y
calificados según la ordenanza de edificación cerrada en la zona C-2, manzana con patio
central. Dicha finca también se encuentra incluida dentro del ámbito de la unidad de
actuación UA-13.
Que por lo que respecta a los antecedentes obrantes en esta Oficina de Arquitectura sobre
dicho edificio, cabe mencionar los siguientes:
- Informe de 31 de octubre de 1995 (Ref. O.A.: 95/471), en el cual se daba cuenta del mal
estado que presentaba el muro de carga de la última crujía paralela a la fachada, en el que
se había producido un desprendimiento parcial de la tapia, por haberse aplastado el muro en
la zona de la planta baja. Como consecuencia de ello, intervino la Brigada Municipal de
Obras, procediendo al apuntalamiento de la zona afectada y al macizado de un hueco para
recalzar el muro dañado. También se ordenó el desalojo de las viviendas posteriores
situadas sobre dicha zona mientras durasen los trabajos de reparación. Por último se ordenó
al propietario del edificio que procediese a la reparación del muro, bajo dirección facultativa,
en el plazo de cinco días.
- Informe de 12 de febrero de 1996 (Ref. O.A.: 95/746), en contestación a una providencia
del Sr. Jefe de la Sección Tercera, en el que se indicaba que no había inconveniente en que
se iniciase el correspondiente expediente para declaración de ruina del citado inmueble, lo
cual se ratificó mediante Decreto del Sr. Alcalde de fecha 20 de febrero de 1996.
- Informe de 3 de marzo de 1997 (Ref. O.A.: 96/217), en contestación a una providencia del
Sr. Jefe de la Sección Tercera, en el que se justificaba que procedía la declaración de la
situación legal de ruina de dicho inmueble.
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- Acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada el 24 de marzo de 1997 en el que se
declaraba en estado de ruina la casa número 14 de la calle Caramanxel.
- Informe de 25 de junio de 2008 (Ref. O.A.: 08/1056), con relación al recurso de reposición
presentado por un particular afectado por el Proyecto de Reparcelación de la UA-13, para
que se valorase la finca de referencia. En dicho informe se daba cuenta de que la
declaración de ruina acordada por la Comisión de Gobierno en marzo de 1997, había sido
anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana según la sentencia
nº 1335 de la sala de lo contencioso administrativo de fecha 2 de noviembre de 2001. En
cuanto a la valoración del edificio, y tras haberse comprobado el estado de abandono y
ruinoso que presentaba, así como la falta de condiciones de habitabilidad, y de acuerdo con
la normativa técnica de valoración catastral (R.D. 1020/1993, de 25 de junio), se consideró
que el valor de la finca debía ser cero.
- Informe de 26 de mayo de 2009 (Ref. O.A.: 09/520), con relación al parte de la Policía
Local en el que se notificaba el estado de abandono y acumulación de basura que
presentaba el edificio tras un conato de incendio acaecido en marzo de 2009. Tras girar
visita de inspección, se pudo constatar que se habían tabicado los accesos al inmueble.
- Informe de 31 de julio de 2018 (Ref. O.A.: 15/0752), en el que se dio cuenta del mal estado
del revestimiento de la fachada del edificio, ordenándose a su propietario que realizase los
trabajos correspondientes para su reparación.
- Informe de 28 de octubre de 2015 (Ref. O.A.: 15/1378), y sucesivos hasta la fecha, en los
que tras girarse visita de inspección se ha podido constatar que no se han llevado a cabo los
trabajos ordenados de reparación de la fachada.
Que girada visita de inspección el pasado día 15 tras el derrumbe del cuerpo de obra
posterior, se pudo comprobar el avanzado estado de deterioro que presenta el edificio, con
numerosos daños en sus elementos estructurales y constructivos, los cuales se han
agravado con el paso del tiempo; además hay una falta total de condiciones de
habitabilidad, sin que se haya realizado ninguna intervención durante el transcurso de estos
años para reparar los desperfectos observados y restaurar las condiciones mínimas de
habitabilidad del edificio. [Fotos]
Que dada la situación de inestabilidad en que ha quedado el mencionado inmueble que
amenaza ruina inminente, en el que es previsible que se produzcan nuevos
desprendimientos, deberá procederse a la demolición del resto del edificio por vía de
emergencia, con el fin de evitar mayores perjuicios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 189.1 de la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat).
Todo lo cual se informa para su conocimiento, y sin perjuicio de que con posterioridad se les
dará traslado de las actuaciones practicadas con relación al presente expediente.”
Con fecha 24/01/2020, como consecuencia del agravamiento del estado en el que se
encontraba el edificio número 14 de la calle Caramanxel, debido a los desperfectos
ocasionados por el temporal "Gloria" que afectó a nuestra ciudad entre los días 19 y 21 de
enero del presente año, por el Sr. Arquitecto Municipal se emitió el siguiente informe:
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“Que el referido edificio está situado en terrenos clasificados como Suelo Urbano, y
calificados según la ordenanza de edificación cerrada en la zona C-2, manzana con patio
central. Dicha finca también se encuentra incluida dentro del ámbito de la unidad de
actuación UA-13.
[Se citan los antecedentes que figuraban en el informe de 23/09/2019]
- El día 15 de septiembre se produjo el derrumbe del cuerpo de obra posterior de dicho
edificio, quedando el mismo en un avanzado estado de deterioro, con numerosos daños en
sus elementos estructurales y constructivos, los cuales se han agravado con el paso del
tiempo; además hay una falta total de condiciones de habitabilidad, sin que se haya
realizado ninguna intervención durante el transcurso de estos años para reparar los
desperfectos observados y restaurar las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio.
- Como consecuencia de ello, el 24 de septiembre se redactó el proyecto de demolición de
dicho edificio, suscrito por la arquitecta Dña. Aitana Llorens Picher.
Que dada la situación de inestabilidad en que ha quedado el mencionado inmueble que
amenaza ruina inminente, en el que es previsible que se produzcan nuevos
desprendimientos, deberá procederse a la demolición del resto del edificio por vía de
emergencia, con el fin de evitar mayores perjuicios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 189.1 de la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat).
Todo lo cual se informa para su conocimiento, y sin perjuicio de que con posterioridad se les
dará traslado de las actuaciones practicadas con relación al presente expediente.”
Con fecha 22/05/2020, el Sr. Arquitecto Municipal, como consecuencia del derrumbe parcial
del edificio número 14 de la calle Caramanxel, ocurrido sobre las 17:00 hs del día 19 de
mayo de 2020, emitió el siguiente informe:
“Que el referido edificio está situado en terrenos clasificados como Suelo Urbano, y
calificados según la ordenanza de edificación cerrada en la zona C-2, manzana con patio
central. Dicha finca también se encuentra incluida dentro del ámbito de la unidad de
actuación UA-13.
[Se citan los antecedentes que figuraban en los informes de 23/09/2019 y 24/01/2020]
- El día 15 de septiembre de 2019 se produjo el derrumbe del cuerpo de obra posterior de
dicho edificio, quedando el mismo en un avanzado estado de deterioro, con numerosos
daños en sus elementos estructurales y constructivos, los cuales se han ido agravando con
el paso del tiempo; además hay una falta total de condiciones de habitabilidad, sin que se
haya realizado ninguna intervención durante el transcurso de estos años para reparar los
desperfectos observados y restaurar las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio.
- Como consecuencia de ello, el 24 de septiembre de 2019 se redactó el proyecto de
demolición de dicho edificio, suscrito por la arquitecta Dña. Aitana Llorens Picher.
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- El pasado 24 de enero de 2020 se redactó un informe por estos servicios técnicos, como
consecuencia del agravamiento del estado en el que se encuentra dicho inmueble, debido a
los desperfectos ocasionados por el temporal "Gloria" que afectó a nuestra ciudad entre los
días 19 y 21 de enero del presente año.
Que a las 17:15 hs del mismo día 19 de mayo de 2020, justo después del derrumbe, se giró
visita de inspección por parte del Arquitecto Municipal en la que se pudo comprobar el
estado en el que ha quedado el edificio; concretamente se derrumbó sobre el solar
colindante y la acera la medianera lateral izquierda, y aproximadamente el tercio izquierdo
del edificio en toda su profundidad según se mira desde la fachada, quedando dicho tramo
de la fachada en pie sin ningún tipo de sujeción. Como consecuencia de ello se ordenó el
desalojo inmediato del edificio colindante, número 12 de la calle Caramanxel y el cierre del
tráfico rodado y peatonal en el ámbito de dicho edificio. [Fotos]
Por todo lo anteriormente expuesto, y dada la situación de inestabilidad en que ha quedado
el mencionado inmueble que amenaza ruina inminente, en el que es previsible que se
produzcan nuevos desprendimientos, deberá procederse a la demolición del resto del
edificio por vía de emergencia, con el fin de evitar mayores perjuicios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 189.1 de la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat).
A tal fin, se ha encargado a la empresa CONSTRUESMO, S.L., la demolición del resto de la
edificación, dado que resulta imprescindible para impedir mayores perjuicios al existir una
posibilidad evidente de nuevos colapsos.
Todo lo cual se informa para su conocimiento, y sin perjuicio de que con posterioridad se les
dará traslado de las actuaciones practicadas con relación al presente expediente.”
Teniendo en cuenta el mal estado del edificio referido, ha sido necesario proceder a su
urgente demolición.
Con fecha 15/09/2020, respecto a las obras de emergencia de demolición de la finca sita en
c/ Caramanxel, 14, de titularidad particular, por el Sr. Arquitecto Municipal se ha emitido el
siguiente informe:
“Que el pasado día 24-1-2020 se emitió informe indicando que debido a los desperfectos del
temporal “Gloria” se había agravado el estado en que se encontraba el edifico situado en la
calle Caramanxel nº 14.
Consta proyecto de demolición redactado por Dª Aitana Llorens Picher cuyos honorarios
ascendieron a 1.028,50 € (I.V.A. incluido) y en fecha 10-3-2020 entrega anexo para retirar el
fibrocemento del proyecto de demolición.
El día 11 de mayo de 2020 la Generalitat Valenciana autorizó el plan de trabajo para
actividades con amianto.
El 15 de mayo de 2020 se emite informe indicando que la oferta más favorable a los
intereses municipales es la de la empresa Construesmo, S. L. por importe de 28.729,03 €
(I.V.A. incluido).
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El 19 de mayo de 2020 se produce el colapso parcial de dicha finca, por lo que se solicitó
oferta a la empresa Construesmo, S. L. para que ajustara el presupuesto a la nueva
circunstancia, siendo el nuevo importe de 20.449,00 € (I.V.A. incluido) y que procediera a la
demolición del resto del edificio por vía de emergencia, con el fin de evitar mayores
perjuicios al existir la posibilidad evidente de nuevos colapsos.
La Dirección de las Obras de demolición es asumida por el Arquitecto Municipal D. Daniel
Mullor Sanjosé. La empresa adjudicataria presenta el Plan de Seguridad y Salud asumiendo
la dirección de la Ejecución Material y Coordinador de seguridad y salud el Arquitecto
Técnico Municipal D. Octavio Aura Borrajo.
Concluidos los trabajos el 12 de agosto de 2020, el 27 de agosto de 2020 la empresa
Construesmo, S. L. presenta factura por los trabajos de demolición por la cantidad arriba
indicada y otra factura por importe de 5.995,55 € (I.V.A. incluido) correspondiente a los
trabajos complementarios consistentes en realizar solera de hormigón, aislamiento de
medianeras, retirada y gestión de fibrocemento con amianto y cerramiento de solar. “
Asimismo, se han aportado por la Oficina Municipal de Arquitectura las Certificaciones de
Obra por la demolición y por los trabajos complementarios.
Sin perjuicio de la transitoriedad de normas en relación con el artículo 118 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, consultada la aplicación informática
correspondiente se constata que el contratista de las obras, a la fecha en que se adjudicaron
y realizaron, no había suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superasen la cifra de 40.000 euros.
Considerando lo previsto en el art. 189.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
A tenor de lo dispuesto en el art. 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
en relación con lo preceptuado en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, cuando las Entidades Locales tengan que realizar obras por
situaciones de emergencia y que supongan grave peligro, el Presidente de la Corporación
podrá ordenar la directa ejecución de las obras o contratarlas libremente sin sujetarse a los
requisitos formales legalmente establecidos, debiendo dar conocimiento de ello al Pleno en
la primera sesión que éste celebre.
Considerando que esta Alcaldía es competente para contratar las obras de demolición del
edificio en mal estado situado en c/ Caramanxel, nº 14, ya que la cuantía de su ejecución
no excede del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni del límite general
aplicable, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 189.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el Ayuntamiento
acordará la ejecución subsidiaria cuando exista riesgo inmediato para la seguridad de
personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habrá lugar a la
ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado, exigiendo el importe de los gastos ocasionados
por el procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación, mediante
exacción cautelar que podrá realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación
definitiva.
El presente expediente trae causa, como se ha indicado, de la tramitación de emergencia
prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, cuyo apartado d) establece que “ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen
excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos,
recepción y liquidación de la prestación”.
VISTOS los textos legales citados, en especial el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa concordante de general
aplicación, así como el informe jurídico emitido al respecto.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Declarar en situación de ruina inminente y la emergencia de las obras de
demolición del edificio situado en c/ Caramanxel, n.º 14.
Segundo.- Prestar conformidad a las actuaciones realizadas por la Oficina Municipal de
Arquitectura, dando aprobación a los informes del Sr. Arquitecto Municipal, de 23/09/2019,
de 24/01/2020, de 22/05/2020 y de 15/09/2020, así como al Proyecto de demolición del
edificio sito en c/ Caramanxel, n.º 14, redactado por la Arquitecta Dª Aitana Llorens Picher.
Tercero.- Ejecutar subsidiariamente las obras y adjudicar la demolición de la finca en
cuestión a la empresa CONSTRUESMO, S.L. (B-54903729), por un importe total de
26.444,55 (21% IVA incluido), de los que corresponden 20.449,00€ a las obras de
demolición y 5.995,55€ a los trabajos complementarios consistentes en realizar solera de
hormigón, aislamiento de medianeras, retirada y gestión de fibrocemento con amianto y
cerramiento del solar. Dichas obras se han realizado bajo la Dirección Facultativa del Sr.
Arquitecto Municipal D. Daniel Mullor Sanjosé.
Cuarto.- Nombrar Director de la Ejecución Material de las Obras y Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras de emergencia de demolición del edificio sito en c/
Caramanxel, n.º 14, al Arquitecto Técnico Municipal D. Octavio Aura Borrajo.
Quinto.- Aprobar las fases contables que se relacionan del presupuesto municipal vigente:
OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - Obras demolición por emergencia del edificio
Caramanxel, 14
Aplicaciones: Proyectos
02463 15100 21200

Nº Operación: Referencia:

920200010478

22020008257

c/

Importe EUROS: PGCP

20.449,00

6220
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DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS

OPERACIÓN PREVIA: “ADO” - Trabajos complement. Solera hormigón, aislamiento
medianeras, retirada y gestión fibrocem. con amianto y vallado c/ Caramanxel, 14
Aplicaciones: Proyectos

Nº Operación: Referencia:

02463 15100 21200
920200010479
DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS

22020008258

Importe EUROS: PGCP

5.995,55

6220

Sexto.- Por la unidad administrativa en que radica este expediente deberá procederse a
precisar la cuantía del importe de la ejecución subsidiaria que corresponde a particulares;
identificar a los titulares registrales de las fincas objeto de actuación, notificar a los mismos,
por el procedimiento legal, la obligación que tienen de ingresar el importe liquidado,
indicándose a los interesados los plazos reglamentarios de este ingreso y comunicándose
todo lo actuado a la Intervención Municipal con el fin de que, en caso de impago, se siga el
procedimiento recaudatorio en vía de apremio (art. 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Séptimo.- Notificar la presente resolución a la Intervención Municipal a los efectos
oportunos.
Octavo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
20. 23910/2020 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 3483
FINS A LA NÚMERO 3961 DEL PERÍODE 2020.
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:



Del 25 de septiembre de 2020, núm. 3483, al 23 de octubre de 2020, núm. 3961.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
21. 27744/2020 ALCALDIA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A L'HOMOLOGACIÓ
TRANSPARENTS PER A LES PERSONES SORDES.
Sra. De Gracia:
Gràcies, Sr. Alcalde. Em sentiu?

DE

MÀSCARES

Sra. Secretaria:
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Sí.
Sr. Alcalde:
Perfectament.
Sra. De Gracia:
Moltes gràcies. Muy buenas a totes, a tots els que esteu presencialment, als que estem
connectats i en especial a tot el col·lectiu que en aquests moments està esperant aquesta
declaració institucional. Gràcies a tots els grups per haver col·laborat i per haver fet possible
aquesta declaració.
La Sra. De Gracia, regidora del Grup Municipal Socialista, llig la declaració institucional
següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'actual situació sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 ha originat una mal
anomenada “nova normalitat”, establint comportaments i pautes que estableixen unes
garanties sanitàries en les formes de convivència.
Un de les fites més característiques d'aquesta “nova normalitat” ha sigut la implantació de
màscares com a mesura de prevenció sanitària per a minimitzar el contagi del COVID-19.
En el mercat hi ha diferents tipus de màscares que proporcionen diferents graus de
protecció; algunes es poden reutilitzar i unes altres són d'un sol ús, sent la més recomanable
la màscara acte filtrant, tipus FFP2 i FFP3, ja que està homologada per l'OMS per la
capacitat de protecció superior a un 90%. Totes elles tenen una característica comuna: són
opaques.
A Espanya hi ha 1.064.000 persones majors de sis anys que tenen una discapacitat auditiva
de diferent tipus i grau, representant el 8% de la població.
Un 10% de totes aqueixes persones es comunica a través de la llengua de signes i lectura
labial.
Tant les xifres com percentatges detallats en aquesta “PROPOSTA”, estan qüestionades, ja
que no estan contrastades amb la realitat, atès que les entitats públiques encarregades a
efectuar aquests censos (INE, CIS, etc.), la via de comunicació que utilitzen és la trucada
telefònica, fet que evidencia el resultat final, ja que el col·lectiu de persones sordes,
majoritàriament no poden atendre aquestes anomenades
El col·lectiu de persones sordes a través de diverses organitzacions i moviments associatius;
exigeixen màscares transparents degudament homologades per part de l'organisme públic
pertinent que reunisquen característiques tècniques i biosanitàries com ara respirabilitat,
seguretat, i sostenibilitat, que compten amb un disseny que facilite tant la lectura labial com
la percepció de l'expressió facial en el seu conjunt, que siguen assequibles econòmicament
per a la població, i l'ús de la qual es prioritze en llocs d'atenció pública, aules i centres en els
quals hi haja persones sordes.
Es necessita la promoció i implantació d'entorns plenament accessibles i inclusius;
després de la declaració de l'estat d'alarma, s'han multiplicat els serveis d'atenció
telefònica, serveis que discriminen a les persones sordes i que impossibiliten l'accés
a la informació sobre el coronavirus. Així mateix impossibiliten la gestió d'ajudes i
prestacions, l'atenció sense barreres durant l'hospitalització o el seguiment
domiciliari, l'assistència psicològica, o fins i tot en el cas de persones majors o
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dependents, la satisfacció de necessitats bàsiques com comprar menjar o
medicaments. La igualtat requereix d'interpretació en llengua de signes, de vídeo
interpretació, de textos escrits.
Missatges institucionals accessibles, mitjançant interpretació a la llengua de signes i
subtitulat de qualitat en directe, més encara si cap en aquests temps en què la informació
institucional és constant i rellevant per a la nostra salut.
El disseny i desenvolupament de noves aplicacions que s'implanten idènticament en tot el
territori de l'estat espanyol, que unifiquen el sistema de comunicació entre les persones
sordes i l'administració pública, com a exemple el servei d'emergències 112, que el seu
sistema de recepció d'avisos són telefònics.
Existeix ja una aplicació mòbil extremenya que permet consultar informació sanitària i serà
accessible per a sords i cecs. Permetrà la comunicació amb el sistema sanitari en temps real
de qualsevol pacient", i "facilitarà" a col·lectius de discapacitats visuals i auditius l'accés a
campanyes informatives, infografies publicades en els canals telemàtics de les institucions i
a tota la publicitat oficial que s'està generant sobre la COVID19, ha d'incorporar tant llengua
de signes com textos escrits/subtitulat. La televisió és fonamental, especialment per a les
persones majors sordes o aquelles que no es manegen en xarxes.
Garantir una assistència sanitària accessible en llengua de signes, xats escrits i en altres
sistemes de comunicació visuals, tant d'en l'atenció presencial com telemàtica així com la
sol·licitud de cita mèdica i especialment en els serveis i situacions d'urgència sanitària.
Per descomptat, l'ús o no de les màscares transparents no suposa que els problemes de
comunicació que viuen diàriament les persones sordes se solucionen, però sí que és cert
que el seu NO ÚS agreuja aquests problemes en el nostre dia a dia, independentment del
llenguatge que usem per a comunicar-nos; llengua de signes, llengua oral o ambdues.
Per això, és important que la societat siga conscient d'aquestes dificultats i adopte una
actitud positiva per a establir comunicació, buscant alternatives que afavorisquen el diàleg i
empatisant amb les nostres necessitats.
En la resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny,
del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19
Al punt PRIMER modifica i addiciona les següents mesures addicionals i complementàries
de l'annex I de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del
COVID-19:
S'addiciona un apartat 1.3. de l'annex I de l'Acord de 19 de juny, del Consell, que queda
redactat com segueix:
«1.3. Ús de màscara.
1.3.1. Les persones de sis anys d'ara en avant estan obligades a l'ús de la màscara en
tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o
oberts al públic.1.3.2. Es recomana l'ús de les màscares en espais privats oberts o
tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se
la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.
1.3.4. L'obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les
persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga
veure's agreujada per l'ús de màscara o que per la seua situació de discapacitat o
dependència no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten
alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de
força major o situació de necessitat.
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En el punt 1.3.4 on es defineix genèricament tipologies de malaltia o de discapacitat,
manifesta clarament que el col·lectiu de les persones sordes són un col·lectiu invisibilitzat.
No es contempla cap mena de màscara que facilite la comunicació mitjançant la lectura
labial. La lectura de llavis, també coneguda com a lectura labial, és una tècnica de
comprensió de la parla mitjançant la interpretació visual dels moviments dels llavis, la cara i
la llengua quan el so normal no està disponible, basats també en la informació
proporcionada pel context, el coneixement de la llengua, i qualsevol audició residual. Encara
que s'utilitza principalment per les persones sordes i amb dificultats auditives, les persones
amb audició normal generalment processen la informació visual de la boca que es mou a un
nivell subconscient
La Confederació Estatal de Persones Sordes, és una ONG d'acció social, sense ànim de
lucre i d'àmbit estatal, que lluita per la igualtat d'oportunitats per a les persones sordes, a
través de polítiques encaminades a suprimir les barreres que impedeixen l'exercici dels seus
drets.
Des de la seua creació ha desenvolupat una labor de reivindicació i incidència política per a
aconseguir la plena ciutadania de les persones sordes, així com la posada en marxa de
programes d'atenció i prestació de serveis a través de les seues federacions i associacions
de persones sordes.
Paral·lelament a través de la plataforma on-line change.org, es va iniciar la recollida de més
de 80.000 signatures reivindicant la urgent necessitat d'implantar màscares accessibles o
transparents, fent lliurament de les signatures a l'actual ministre de sanitat, Salvador Illa. El
ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha respost al promotor de la recollida de signatures en les
seues xarxes socials, “Hem iniciat ja una revisió del mercat per a comprovar quin tipus
de màscares podrien cobrir aquesta necessitat”
Per tot això, presentem els següents punts d’acord:
1. Que tots els programes televisius, emesos en totes les cadenes audiovisuals ,
siguen subtitulats, i encara més en temps de la COVID-19, per la importància de la
informació, ja que ajuden perquè la comunitat de sords pot seguir qualsevol debat o
programa amb els subtítols.
2. Informació en els Ferrocarrils de la Generalitat perquè qualsevol avís o informació
que s'emeta no sols siga acústica, sinó també amb rètols en les dues llegües
cooficials, en els panells electrònics dels diferents vagons o estacions.
3. Que qualsevol punt d'informació a l'usuari, tant privat com públic, que supose una
barrera arquitectònica per a les persones sordes a causa de vidres o altres barreres,
tinguen els mitjans adequats (altaveus, o panell electrònic...) perquè qualsevol
persona sorda, independentment del seu grau d'hipoacúsia, no ha de dependre d'una
altra persona per a realitzar qualsevol gestió.
4. S'inste el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana
perquè, amb caràcter d'urgència, s'homologuen màscares transparents del tipus
autofiltrante, tipus FFP2 i FFP3, per a la inclusió de les persones sordes amb el dret
bàsic de la comunicació entre les persones.
5. Es reconega la necessitat de la promoció i implantació d'entorns plenament
accessibles i inclusius per a les persones sordes en tots els àmbits i que es prioritze
en llocs d'atenció pública, aules i centres en els quals hi haja persones sordes.
6. Que es traslladen els acords plenaris al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana
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7. Fer accessible per a les persones amb dificultats auditives la participació en la vida
cívica i política de la ciutat a través d’incloure subtítols en les gravacions dels
plenaris i en altres vídeos institucionals, com ara els referents als missatges
d’alcaldia i de les diferents regidories.“
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’acorda aquesta declaració institucional per part de tots els grups polítics
de l’Ajuntament d’Alcoi.
22. 27636/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ PER A PERMETRE A L’OPOSICIÓ ACCÉS DIRECTE AL SISTEMA DE GESTIÓ
Sr. Ruiz:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia. Ahir vam rebre un informe de la secretària on
manifestava alguns punts sobre les qüestions de les competències, per tal de poder donar-li
l’accés al registre davant del qual, davant d’eixe informe, li vam comunicar a la resta de
portaveus que anàvem a convertir la moció en un prec. Però, ateses les actuals
circumstàncies i atés que es un prec que està dirigit directament al Sr. Alcalde, considerem
que no són les millors condicions per a poder debatre i, per tant, retirem el punt de l’ordre del
dia. Confiem que no serà necessari portar aquesta petició al proper plenari i confiem, per
descomptat, que la senyora del Sr. Alcalde es recupere prompte i que no hi haja més
contagis en la seua família.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Per tant, es retira el punt de l’ordre del dia.
23. 27650/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA SOBRE LA SITUACIÓN DEL TREN ALCOY-XÀTIVA
El Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, lee la siguiente pregunta:
“El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado, a través del nuevo
coordinador de Cercanías en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, el aumento
de una frecuencia de viaje en la línea férrea Alcoy-Xàtiva una vez concluyan las actuales
obras que mantienen paralizado el servicio.
Dado que desde la declaración del Estado de Alarma el servicio ferroviario se redujo a la
mitad, de cuatro a dos frecuencias diarias, proponemos la siguiente

PREGUNTA

1. ¿Con el aumento de una frecuencia anunciado, el servicio resultante tendrá más o
menos frecuencias de las que tenía en diciembre de 2019?”
Sr. Alcalde:
Sr. Belda, no el sentim.
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Sr. Belda:
Ara, sí, bon dia...
Sr. Alcalde:
Bon dia.
Sr. Belda:
... a totes i a tots. Bé, doncs, segons van anunciar, en principi hi hauria una freqüència
menor que en desembre del 2019, perquè, com sabem, les freqüències es van retallar per
motius de la Covid. Però també es va anunciar que aquestes freqüències anirien
augmentant segons anara augmentant la demanda d’usuaris d’aquest servei. El que sí que
m’agradaria destacar és la importància que crec que no se li està donant per part del Partit
Popular a la inversió proposta i real que va a fer-se en l’actualització de la línia del tren, ja
que estem parlant d’una licitació d’un projecte de més d’un milió i mig d’euros i d’una
possible obra de 50 i 100 milions. Quan el Partit Popular governava i governava Rajoy a
Espanya, s’alegraven quan en el pressupost, la intenció del pressupost era posar 100.000
euros en la línia. Jo crec que ara, amb aquest potencial d’inversió que va a fer-se en la línia,
que s'actualitzarà i que permetrà que tant les freqüències com la qualitat del servei siga molt
millor, doncs jo crec que tots hem d'alegrar-nos.
24. 27650/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES SOBRE MESURES ECONÒMIQUES COMPENSATÒRIES ALS VEÏNS
AFECTATS PER LA FALTA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PROVOCADA
PER LA BORRASCA GLÒRIA
El Sr. Cantó, regidor del Grup Municipal Partido Popular, llig les preguntes següents:
«El Plenari de la Corporació celebrat el 30 de gener de 2020 va acordar per unanimitat dels
seus assistents sol·licitar a l’Ajuntament d’Alcoi l’estudi d’aplicació de mesures econòmiques
compensatòries als veïns afectats per la falta de subministrament d’aigua potable provocada
per la borrasca Glòria.
Per aquest motiu formulem la següents
PREGUNTES




Quines mesures econòmiques compensatòries ha determinat aplicar l’Ajuntament
d’Alcoi als veïns afectats per la falta de subministrament d’aigua potable provocada
per la borrasca Glòria?
Quan preveu el Govern aplicar aquestes mesures compensatòries?»

Sr. Alcalde:
Gràcies. Li contestarà el Sr. Martínez.
Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Bé, nosaltres el primer que vam fer va ser estudiar el contracte en vigor i
el contracte en vigor hi ha una clàusula, article 24.4, que parla que qualsevol devolució
farà d’acord amb un cas de causa major. En aquest cas, la força major va ser el que
impedir que puguen fer aquesta devolució i, per tant, mitjançant l’aplicació del contracte,

en
es
va
no
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es podria fer. També vam intentar veure sí hi ha havia una altra manera de poder
compensar aquestes quantitats, però la realitat és que, si traiem una mitjana de la despesa
en un comptador de 15, que és el comptador de les persones particulars, en els tres dies,
sobre la quota del servei, la quota fixa del servei, que és de 6,37, estàvem parlant de 0,25
cèntims per rebut, i consideràvem que era més car poder-ho aplicar, que la despesa que
resultava de poder-ho aplicar, que el fet en si. Per tant, dos motius, el primer no hem pogut
fer la devolució perquè així ho manifesta el contracte; i, la segona, perquè no hi havia cap
manera de poder tornar aquests diners, que fóra en el rebut, si haguérem trobat un mitjà
alternatiu. Per tant, no tornarem aquestes quantitats.
25. 27650/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES PREC SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE
El Sr. Ruiz, Portaveu del Grup Municipal Partido Popular, llig les preguntes següents:
«L’Ajuntament d’Alcoi, amb els únics vots favorables del PSOE i Ciudadanos, va prorrogar el
passat 5 de juny el contracte de concessió de la gestió indirecta del servei públic
d’abastiment d’aigua potable a domicili. Quatre mesos després, el Govern municipal no ha
fet partícep a la resta de grups polítics de les gestions realitzades per a posar en marxa el
procés de renovació del servei i per definir abans el model de gestió.
Per aquest motiu formulem les següents
PREGUNTES



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

Sr. Martínez:
Bé, les gestions que s’han fet durant aquest temps, com vosté deu saber: vam tindre una
reunió de la Junta de Portaveus en la qual vam tractar el tema del nou servei d’aigua. Allí, si
jo no recorde malament, es va acordar, en aquesta reunió de la Junta de Portaveus,
encarregar a l’assessoria jurídica externa de l’Ajuntament un informe sobre el millor model
de gestió. Posats en contacte amb l’assessoria externa de l’Ajuntament, ens han demanat
també que volen encarregar un estudi econòmic, una espècie d’auditoria del servei, per
saber de quines quantitats econòmiques estem parlant, què val el servei, i una vegada
encarregat aquest estudi econòmic, es traslladarà a la mateixa assessoria jurídica perquè
emeta un dictamen, que ens informe de quin és el millor model per a fer el pròxim servei
d’aigua.
Sr. Ruiz:
 «Quines gestions té previst realitzar el Govern per a definir el model de gestió del
servei més enllà de l’encàrrec d’eixe segon estudi que ha comentat vosté?»
Sr. Martínez:
Bé, jo crec que les gestions que tenim previstes, una vegada tinguem aquest estudi fet i
aquest informe de l’auditoria, en primer lloc traslladar-vos als grups de l’oposició tot aquest
material i després, també, crec que obrir un debat públic en la societat sobre quin model és
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el millor per a totes les alcoianes i alcoians. Sobre la pregunta, que no ho he dit abans, crec
que també vosté fa després: amb quin calendari? Jo voldria tindre aquests documents,
aquest informe previ abans de final d’any.
Sr. Ruiz:
Per tant, formulem els següents que estan implícits en les seues respostes, però
m’agradaria formular-los:
«PRECS
 Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze una auditoria final de la concessió de la gestió
indirecta del servei públic d’abastiment d’aigua potable a domicili.
 Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un estudi sobre els diferents models de gestió del
servei amb l’objectiu d’avaluar la millor opció per a la ciutat.
 Que el Govern municipal done compte de les gestions realitzades al voltant
d’aquestos precs en un termini de tres mesos.»
Sr. Martínez:
Bé, com estava dient-li, acceptem els tres precs, i jo no sé el model quin és, si és el model
d’auditoria final, si és el de traspàs de competències o puga ser un estudi econòmic del
servei. Però, de fet, el que volem saber..., com diu vosté en el seu prec, m’imagine quins són
els costos que té realment el servei d’aigua, de quina manera ho podem gestionar i,
sobretot, donar-los a vosté la màxima informació perquè puguen decidir en aquest saló de
plenaris. Per tant, aprovem els tres precs.
Sr. Ruiz:
Doncs, moltíssimes gràcies, perquè, sobretot, el que hem insistit des de fa molts mesos,
també en diferents sessions del plenari, és destacar que el model de gestió de l’aigua no
hauria de ser una qüestió ideològica, sinó una qüestió purament tècnica i de màxima
rendibilitat per a la ciutat; i, per tant, el que necessitem és tindre la màxima informació per a
poder prendre una decisió en el sentit de continuar un model de col·laboració amb un
operador privat o, directament, tractar de recuperar tota la gestió del servei. Però pense que
si anem amb qüestions ideològiques, no aniríem per bon camí, sinó el que hem de tindre és
tota la informació tècnica per a poder prendre la decisió que necessiten els nostres veïns i
que ens permeta també eixir de la situació actual, que és la més desfavorable per al
municipi, que és eixa pròrroga del contracte sense saber encara quina serà la solució
definitiva que este Ajuntament li done a un servei tan essencial com és el de l’abastiment
d’aigua potable.
Sr. Martínez:
Totalment d’acord amb el que diu vosté. L’única puntualització que m’agradaria fer és que
quan parlem de la pròrroga, tant d’aquest servei com d’altres serveis d’aquest Ajuntament,
ho parlem en una espècie de to melioratiu, i les pròrrogues són l’ús habitual que tenen els
contractes i, en alguns casos, el millor instrument que es puga fer per a continuar donant un
servei.
26. 27650/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
RUEGO SOBRE EL DESBROCE DEL BARRANCO JUNTO A LA CALLE MOSSEN
CIRILO TORMO
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El Sr. Canto, Concejal del Grup Municipal Partido Popular, lee el siguiente ruego:
“En la calle Els Llençols, en la ladera que recae sobre las inmediaciones al futuro Centro
Específico de Enfermos Mentales, se acumula una gran cantidad de vegetación. Esa zona
ha sufrido incendios en el pasado, por lo que, ante la abundante masa vegetal existente, los
vecinos han mostrado su preocupación porque aumenta el riesgo de incendio.
Por todo ello proponemos el siguiente
RUEGO



Que el Ayuntamiento de Alcoy desbroce la zona alrededor del futuro Centro
Específico de Enfermos Mentales.
Que el Gobierno municipal dé cuenta en el siguiente pleno de las gestiones
realizadas al respecto de este ruego.”

Sr. Martínez:
Sí, del prec que està en dues parts: l’Ajuntament d’Alcoi desbrossarà la zona al voltant del
centre de malalts mentals. El que sí que vam quedar amb la mateixa Conselleria, una
vegada se’n va fer l’entrega, és que ho faríem una vegada que tinguem notícies de quan van
a donar-li ús a este centre. Per tant, vam quedar així entre altres coses perquè el compromís
era intentar que, ja que és una instal·lació de la Generalitat Valenciana, siguen ells els que
facen eixe manteniment. Però també estava clar que en l’entrega del centre ja vam fer un
treball de desbrossament i, una vegada ja sapiem que té ús, en farem un altre. Per tant,
probablement, la segona part del prec no li la puc acceptar en el sentit que en el pròxim
plenari, probablement no sé jo si estarà fet ja eixe desbrossament, si vosté ho veu oportú
per acceptar-li’l quan tinguem notícies de quan anem a fer eixe desbrossament, ho
comuniquem, i en eixe cas li l’acceptaria.
Sr. Cantó:
Sí, la intenció és que es faça el desbrossament, si la intenció és fer-ho quan s’entregue,
doncs, evidentment, no hi ha problema. Simplement, que ens ho comuniquen quan es faça.
És simplement perquè sí que volem que alguns dels precs que s’han fet en aquesta
legislatura, doncs d’alguna manera poder certificar que es complisquen. Si ens assegura
que ho farà i ens ho comunicarà...; de tota manera, agrairíem la informació. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Martínez, alguna cosa més?
Sr. Martínez:
No, no, no tinc res més a afegir.
Sr. Alcalde:
D’acord.
Sr. Alcalde:
En aquest punt sí que m’agradaria informar que segons ens ho traslladen des de
Conselleria..., només resta un tràmit per a poder posar en funcionament el Centre de Malalts
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Mentals, que és l’autorització per a contractar el personal que prestarà els seus serveis al
centre, la borsa de treball ja la tenen configurada i, per tant, la previsió és que en els mesos
vinents puga estar ja en funcionament. Esperem que així serà.
27. 27650/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
RUEGO SOBRE LA SITUACIÓN SANITARIA EN LA COMARCA
El Grupo Municipal Partido Popular, presenta el siguiente ruego:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La resolución de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la se acuerda medidas adicionales en diferentes municipios de la Comunidad,
entre ellos Ibi y Muro de Alcoy, hace referencia a “diversos informes” de diferentes centros
de salud pública, entre ellos el de Alcoy, que “ponen de manifiesto que en todos los
municipios se constata transmisión comunitaria generalizada y sostenida, con una tendencia
creciente significativa en el número de casos que es exponencial desde mediados de
octubre, con una disminución de la trazabilidad por lo que es necesario adoptar medidas
excepcionales para reducir el impacto de la pandemia y, con ello, evitar el desbordamiento
del sistema sanitario”. Esos informes, según la resolución, señala que “en la evaluación de
riesgo se aprecia un alto nivel de transmisibilidad indicativo de transmisión sostenida
generalizada y, en muchos de ellos, sin control”.
Aparte de esta resolución, el departamento de Salud 15 también está afectado por las
medidas preventivas adicionales de restricción de movilidad en centros de personas
mayores, personas con discapacidad y centros de atención diurna en diversos municipios,
acordadas en fecha de 27 de octubre de 2020. Entre los municipios de aplicación figuran
Alcoy e Ibi, donde el aumento de casos en una semana ha sido, respectivamente, del
126,47% y del 220%.
Las medidas adoptadas durante los últimos días advierten de la complicación de la situación
sanitaria y hacen necesaria que la Conselleria de Sanidad ofrezca a los ayuntamientos la
máxima información y transparencia.
Por todo lo expuesto, formulamos el siguiente
RUEGO


Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite la convocatoria urgente de los alcaldes de
todos los municipios de L’Alcoià y El Comtat para que los responsables del
departamento de Salud y del centro de salud pública ofrezcan toda la información
referente a la incidencia de la pandemia, su evolución, el estado de ocupación de los
servicios sanitarios y las medidas adoptadas para frenar la transmisión del virus.



Que el Gobierno municipal dé cuenta de las gestiones realizadas al respecto de este
ruego y de la información ofrecida en la reunión solicitada en una junta de portavoces
convocada con carácter extraordinario.”
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La Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, lee directamente los
puntos del ruego.
Sr. Reig:
Hola, molt bon dia. Gràcies, Sr. Alcalde, i molt bon dia a totes i tots. S’accepta el
prec.
Sra. Lirio García:
Pues, pues gracias por aceptarlo.
Sr. Reig:
Y una vez realizada la convocatoria pues ya…, i tinguem tota la informació que
se’ns trasllade, ja us la traslladarem a tots els portaveus dels grups municipals.
Gràcies.
Sra. Lirio García:
Perfecto, gracias.
Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, se ausenta de la sesión el Sr.
Alberto Belda Ripoll.
28. 27676/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Sra. Guillem:
Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a totes i tots. Abans que res, vull desitjar que aquesta
malaltia..., bé, que tinguen una prompta recuperació, que la malaltia afecte la seua família
de la forma més lleu possible.
Sr. Alcalde:
Gràcies.
El Grup Municipal Compromís Alcoi, presenta la moció següent:
«ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
En 2020, fins al mes de setembre han estat assassinades al País Valencià 4 dones, Alina,
Mónica, Karina i Yésica i al conjunt de l’Estat Espanyol 74 dones, a més d’altres assassinats
de dones en investigació, segons dades de la Coordinadora Feminista de València, i
malauradament aquesta xifra haurà quedat desfasada quan debatrem aquesta moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU
va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra
les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat però,
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials,
per lluitar contra aquest problema social. Enguany, la pandèmia de la COVID19 és un
element més, que fa especialment vulnerables les dones en situació de violència extrema i
que erosiona la igualtat entre dones i homes.
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Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de violència masclista
que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una
greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i xiquetes. Aquestes violències
tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema social patriarcal, present a totes les
estructures de la societat, que no considera la igualtat un autèntic dret de les dones, que si
bé es manifesta genèricament a les lleis, a la vida real manté rols i responsabilitats
diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les dones, cosifica el seu cos, consolida pautes
culturals que transmeten i reprodueixen estereotips que posen l’accent en les
responsabilitats i culpabilitats de les dones, que sobrevalora el que és considerat masculí i
devalua i invisibilitza el que és considerat femení, i que perpetua la cultura de l’abús de les
dones apropiant-se dels seus cossos i de la sexualitat, mitjançant la cultura de la violació.
Prostitució i ventres de lloguer són part d’aquesta cultura de la cosificació de les dones. És
en aquest context on ens trobem atacs tan greus com les violacions en grup.
És per tot això que és necessari que les institucions públiques manifesten públicament el
seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada
dia amb la coherència de les accions.
Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol més d’una
de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la
seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. La violència masclista és la
primera causa de mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte Valencià Contra la
Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i
Masclista són unes eines importants.
Al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, al qual el nostre ajuntament
està adherit, es planteja una sèrie de línies estratègiques que busquen garantir una societat
lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en
xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista així com la sociabilització, per
tal que aquest tipus de violència siga concebuda com un conflicte polític i tinga una dotació
de pressupost estable. Els objectius han estat consensuats per partits polítics, agents
econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder
judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.
La primera concreció del pacte va tindre lloc en els pressupostos de 2018. En aquest
exercici i en el següent es va modificar la legislació valenciana per a adaptar-la al marc del
Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera garantim que els drets, serveis i programes d'atenció
a les dones, a fills i filles víctimes de violència de gènere, i també per a dones víctimes de
tràfic, agressions sexuals, mutilació genital, matrimonis forçosos, etc.
A més, les indemnitzacions per assassinats masclistes es van equiparar a les de terrorisme.
Som, de fet, l'única comunitat autònoma que estableix aquesta equiparació.
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I hem anat més enllà: s'han ampliat també a les situacions de gran invalidesa o incapacitat
permanent absoluta, no solament per a la dona víctima, sinó també en el cas en què la
víctima siga una persona que ix en defensa de l'agredida.
A més, el pressupost de 2020 és de 19’5 milions, la qual cosa suposa un 157% més que en
2015 i un 39% més del compromès al pacte amb el moviment feminista.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs
que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social.
En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la
violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat és fonamental per
evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat les declaracions de
rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència també és consentida o exercida des de
les mateixes institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota
la ciutadania, de totes les ciutadanes. I hem de ser conscients que la situació excepcional de
la pandèmia ho ha agreujat notablement.
És per això que Compromís presenta aquests
ACORDS:
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades
per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta
violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els
maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel Moviment Feminista
amb motiu del 25N, dintre del marc de la normativa COVID.
3. Aquest Ajuntament declara la seua voluntat de fer de la prevenció contra les violències
masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les
polítiques desenvolupades a través de les seues regidories.
4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar estratègies d’actuació i
elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la
violència contra les dones vol dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal
actuar i on cal previndre.
b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i
treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per
treballar les polítiques de gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones
que pateixen violència de gènere.
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d. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere
des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de
l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat
municipal.
e. Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels
quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de
les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista.
6. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es compromet a no subvencionar
actes en les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones
de forma sexista.
7. Aquest Ajuntament es compromet a dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció
i erradicació de la violència de gènere en l’adolescència, amb els valors del feminisme, de la
coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat efectiva-sexual, i que ha de constar
d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors
socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
8. Demanar al Govern de l’Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de les
recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de
violència contra les dones.
c. Que s’eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per accedir
a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i
que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de
persecució per violència masclista i opció sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i
ajuda contra la violència de gènere a més d’exigir-ne el finançament necessari.»
La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde y buenos días otra vez.
El 25 noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
VOX reitera su condena a todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad,
sexo, raza o cualquier otro tipo de condición social o cultural de la víctima.
Nuestro compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable,
porque la violencia no tiene adjetivos.
En VOX creemos que todas las personas son dignas por el mero hecho de serlo, y lo son en
toda su integridad, desde su concepción hasta la muerte natural. Por ello, defendemos la
cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o asesinan a mujeres.
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La Violencia contra la Mujer, sin embargo, no se combate regando de dinero público
asociaciones privadas de marcado contenido ideológico ni con campañas propagandísticas
que criminalicen al varón, sino educando en la familia y en la escuela en el respeto al ser
humano y a su intrínseca dignidad.
Somos contrarios a la Ley de Violencia de Género porque los hombres y las mujeres son
iguales en dignidad y en derechos, tal y como está contemplado en nuestra Constitución, y
atenta contra el principio de presunción de inocencia el criminalizar a nuestros hijos,
hermanos, abuelos y amigos, por razón de su sexo, mediante tipos penales específicos para
los hombres o la creación de tribunales especiales.
Además, la ley ha demostrado ser un fracaso y una mera herramienta ideológica con la que
confrontar a hombres y mujeres. Los asesinatos no han bajado y los presupuestos para
asociaciones y estructuras políticas sí han aumentado.
Rechazamos enérgicamente los abusos continuados y el trato humillante que reciben las
mujeres en muchos países donde la trata sexual, el matrimonio forzoso o la ablación son
prácticas sistemáticas, que atentan contra la dignidad y la intimidad de la mujer.
Por todo ello, hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que:
1. Denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países,
especialmente aquellos que no pertenecen a la civilización occidental.
2. Deroguen la Ley de Violencia de Género; una ley insólita en toda Europa que colectiviza y
victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para
hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles.
3. Se comprometan a legislar a favor de la cadena perpetua para garantizar que no haya
criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los
maltratadores (de mujeres, niños, abuelos, etc.).
4. Se comprometan a tomar todas las medidas necesarias para combatir la inmigración
ilegal, que fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los
barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten seguras.
En VOX, creemos en la igualdad de las personas y no aceptamos la colectivización y
utilización electoralista que se hace de la mujer. Proclamamos que todas las víctimas son
igualmente lamentables y dignas de respeto, y exigimos medidas de protección para todas
ellas, sin distinción por sexo.
Y les pregunto, ¿cuando una mujer maltrata a otra mujer, cómo se llama? Gracias.
Sra. Obiol: Gràcies. Ja ho he dit algunes vegades en l’any que duem de legislatura: no
m’agraden especialment les declaracions institucionals, perquè no permeten parlar ni incidir
en alguns aspectes d’aquestes mocions. Però que aquesta moció, avui, no siga institucional,
significa que hi ha un partit que nega els drets humans i defensa, no?..., que no...? que
no...?, que puga haver-hi i continuar la violència respecte de les dones.
No m’estranya el discurs que acabe d’escoltar, l’he sentit massa vegades, més de les que
m’agradaria. Majoritàriament, prové d’homes que han construït la seua identitat sobre els
privilegis que tenen simplement per ser homes. Un discurs, a més a més, farcit de fal·làcies.
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Em preocupa moltíssim aquesta postura en si mateixa, però, sobretot, em preocupa que
necessite una resposta que, massa vegades, trobe que no està tenint.


Necessita que les persones i, per tant, les formacions que defensem els drets
humans, ens ho prenguem seriosament i que no ho banalitzem, que no ho
ridiculitzem a vegades ―tot i que em sembla ridícul―, que sapiguem respondre amb
arguments i, sobretot, que sapiguem enfortir el vincle amb la democràcia i la igualtat
de les persones en el conjunt de la població perquè aquest discurs no s’expandisca.



Necessita que, a través de la participació real i autònoma de la ciutadania en la
política, s’enfortisca el sentit cívic de les persones, i aquest compromís cívic ve
moltes vegades per part dels àmbits no institucionals. Per això em preocupa. Per
exemple, que espais d’autogestió com Cals Flares, com al seu moment el Panical,
desaparega per independència... amb independència dels motius per la qual cosa
ocorre, perquè és un espai de construcció, de consciència cívica al marge del poder i
de defensa dels drets humans.



Necessita, també, que donem una resposta clara a les necessitats de la ciutadania,
més ara amb el drama social que ens ha provocat aquesta pandèmia i que
continuarà provocant.



Necessita que actuem en allò que amb el discurs defensem.

Per a contrarestar aquest discurs d’odi que tenen els membres de Vox, no ens aprofita, per
exemple, que aprovem un Pla d’Igualtat i que el seu grau d'execució siga ínfim, com ha
passat amb el Pla d’Igualtat 2015-2019. Fins i tot amb coses tan senzilles com ho demostra
que qui ens governa no prioritza moltes vegades la igualtat de gènere, tot i els discursos.
Perquè aquesta manera de governar, i això és el que em preocupa, fonamentalment dóna
ales als arguments que hem sentit.
Votem que sí a aquesta moció, i no incidirem en els arguments que impecablement crec que
han exposat en la presentació de la moció, perquè pensem en la necessitat indefugible
d’atendre un problema que tenen les dones pel fet de ser dones, perquè els adjectius són
molt importants.
Preguem, igualment, que no siga un acte més d’aquesta ficció en què moltes vegades s’han
convertit aquests plenaris on, s’acaben els plenaris, ens n’anem per una porta i oblidem els
acords als quals s’ha arribat.
I precisament la moció que presenta ―i acabe ja― Ciudadanos, a la qual li donarem suport,
és una mostra aclaparant de com tots pensem que el plenari d’aquest Ajuntament ha de
servir per a alguna cosa, i hauríem d’aprendre seriosament allò que estem fent si volem que
la ciutadania ens respecte i confie en nosaltres. Per tant, menys discursos, més acció que és
el que necessitem per acabar amb aquestes barbaritats que hem de sentir en cada plenari
de la mà de Vox.
Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots.
Recorde que l’any passat per aquestes dates li feia al senyor Abad una recomanació sobre
una lectura molt interessant que s’anomenava «El hombre que no debemos ser», i hui ha
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demostrat que no se l’ha llegit, però jo, si ell m’ho permet, continuaré fent-li recomanacions
interessants.
Des de principi d’any, 38 dones han perdut la vida a l’Estat espanyol, assassinades, víctimes
de la violència de gènere. 38 mares, germanes, filles i amigues, 38 històries que estaven
escrivint-se i 38 projectes de vida que han sigut arrabassats. Encara hui, en ple segle XXI, el
simple fet de nàixer dona pot representar un risc per a la seua vida.
La violència contra les dones i les xiquetes és una de les violacions de drets humans més
esteses, persistents, i jo considere que devastadores, del món actual. Encara hui, en ple
segle XXI, cap societat, i tampoc la nostra, no ha aconseguit eradicar aquest terrorisme, que
és el que és, que pot arribar a patir fins i tot el 51% de la nostra població. La violència, de
qualsevol tipus, és detestable i condemnable, sens dubte; però la violència contra les dones
hauria d’avergonyir qualsevol societat que aspire a denominar-se justa, perquè cada cas,
cada situació i cada víctima és un fracàs col·lectiu, és un fracàs de tots i de totes, però
també, al mateix temps, és una raó de pes perquè lluny de rendir-nos, plantem cara amb
més força, si és possible, a aquesta absurditat.
La violència contra la dona ens allunya de l’objectiu de tindre una societat més igualitària i
justa i impedeix el normal exercici dels drets humans i el desenvolupament de les llibertats
més elementals. I dic més, una associació tan perillosa i feminazi com les Nacions Unides
―ho dic amb to irònic, que s’entenga― van definir la violència contra la dona com el crim
encobert més freqüent del món. Enfront d’eixa realitat, estem obstinats a acabar amb eixa
xacra.
Un drama que no és un fenomen llunyà ni tampoc exclusiu d’un determinat segment social,
econòmic, ètnic o culturalment més feble. La violència contra la dona es produïx molt prop
de nosaltres, de cadascun de nosaltres, en tots els estrats i racons de la nostra societat,
encara que és difícil de detectar en algunes situacions que ocorren només de portes cap
endins. I desgraciadament, en alguns casos, quan eixes conductes transcendixen, és massa
tard. Per sort, les mesures que estan prenent-se des de totes les administracions, la major
informació que proporcionen les campanyes i les polítiques específiques que promouen la
igualtat, han iniciat canvis de mentalitat que estan donant els seus fruits. I encara queda molt
per fer, però, malgrat alguns pocs, com hem pogut sentir, estem aconseguint començar a
obrir una escletxa, començar a obrir una bretxa, i ho continuarem fent. Moltes gràcies.
Sra. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde, buenos días a todos los presentes y a las
personas que nos siguen por internet.
No voy a hacerlo largo en beneficio del debate, y sobretodo voy a destacar cuatro puntos;
tampoco voy a repetir datos que todos tenemos en cuenta. Y solo decir que es un problema
que sabemos todos que está presente a día de hoy; que cada vez empieza a una edad más
temprana, lo que es algo preocupante; que en este año de pandemia, en el primer semestre
han habido 10.000 denuncias menos, lo que nos lleva a la conclusión de que el estado de
confinamiento ha ocultado los datos reales de este problema, por lo que tenemos que estar
más encima de el que nunca. Y, por todo esto, nuestro grupo municipal, el de Ciudadanos,
apoyará esta moción, como no podía ser de otra manera. Gracias.
Sra. Payá: Sí, gracias de nuevo señor alcalde.
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A ver, esto es lo de siempre, y aquí... algunos grupos pues coincidimos con ellos. Está muy
bien que desde las instituciones se rechacen comportamientos machistas y se condene la
violencia de género mediante apoyos institucionales, pero esto se debe de convertir en
acciones.
Hemos observado que en esta moción todos los puntos de acuerdo van dirigidos a
compromisos que debe adoptar este ayuntamiento otro insta al Gobierno de España, pero...
y el Govern de la Generalitat? Porque, tal y como explica en el texto expositivo tenemos un
pacto valenciano contra la violencia de género y machista, y el Gobierno municipal, como
gobierno adherido al pacto debe de implementar las medidas contempladas en este pacto,
pero… y el Govern de la Generalitat? No se debe exigir que cumpla? Saben el grado… el
nivel de trabajo… el grado de ejecución de las medidas contempladas en este pacto
después de tres años? Pues se lo voy a decir yo, en 2019 64 de las 293 medidas fueron
ejecutadas, si a estas sumamos las de ejecución permanente, pues se alcanza un 57 % y en
2020 en un 66%, se ha avanzado muy poco de un año para otro.
Muchas de… llama la atención que muchas de las medidas que propone el pacto y que
todavía no son una realidad, dependen directamente de la Conselleria de Igualdad, el 37%
de las no ejecutadas. Conselleria de Mónica Oltra, en manos de Compromís, su partido.
Esto denota una clara falta de voluntad.
La Comunidad Valenciana lleva los últimos años liderando listas con mayor número de
denuncias, mayor número de víctimas de violencia de género, de más ordenes de
protección, que lamentablemente también lideramos la lista de más mujeres asesinadas (5
en lo que va de año en nuestra comunidad, si desgraciadamente no se ha añadido alguna
más en estas últimas horas).
Por lo tanto, no hay excusas y sí urgencia ante los datos de nuestra comunidad. Hay que
exigir la ejecución inmediata del 100% de las medidas que contempla el pacto a las
consellerías implicadas y a la Conselleria de Igualdad, en manos de Compromís. Y, por
supuesto, un seguimiento para exigir y garantizar que se cumplan los compromisos que
adopta este ayuntamiento en ese sentido.
Ya manifiesto que nuestro voto va a ser favorable. Gracias.
Sra. de Gracia: Sí, hola de nou. Gràcies, senyor alcalde.
25N, 25 de novembre, dia contra l’eliminació de la violència contra la dona. I ho torne a
repetir, de la dona.
Senyor Abad, no vaig a perdre ni un minut a contestar-li perquè el seu discurs, com han dit
també els meus companys, no és agradable a les nostres orelles. Simplement vull dir-li que,
gràcies a moltes entitats que treballen per tots els col·lectius i totes les dones, estem ací,
gràcies al feminisme que va començar amb grups de dones, amb grups, entitats que
treballen per la ciutadania i per les dones, estem avançant. I no vaig a perdre més temps.
Senyora Obiol, sí que m’agradaria comentar que l’Ajuntament sí que fa accions, sí que
treballa. Hem augmentat la plantilla..., en el Departament d’Igualtat, les promotores
d’igualtat, hem apostat per la igualtat, hem apostat per les dones, hem apostat per anar en
contra de la violència de qualsevol tipus, hem apostat per fer unes mesures que abasten des
dels menors, des de la infantesa fins als majors, treballant per la igualtat i treballant contra
Pag. 93 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

les violències i contra la violència cap a la dona. Estem afegits al pacte d’estat, on treballem i
on realitzem diverses activitats, com vostés ja saben.
Vull comentar que cada 25 de novembre, el Partit Socialista commemora aquest dia. En
aquest 2020 fa vint anys, des de la designació de la data per les Nacions Unides. Sí que és
veritat, que s’han comentat també..., les tristes dades que tenim fins..., des del 2003 totes
les dones que han sigut assassinades, i des del 2013 que tenim eixe número, eixa xifra, de
xiquets i xiquetes víctimes també de la violència masclista.
En aquest més d’octubre s’han realitzat unes dades, una macroenquesta de violència cap a
la dona, que va ser encarregada per la legislatura socialista, perquè estem ací treballant en
això. I les dades són escruixidors. El 4,2% de les dones ha patit violència per part de les
seues parelles o exparelles; el 47,2% no ha denunciat ni ha utilitzat els serveis públics
d’ajuda i el 40,4% de les dones ha patit assetjament sexual al llarg de la seua vida. És una
xifra per a tindre-la al cap. Per favor, adonem-nos de la situació en què estem.
Per tant, nosaltres continuarem treballant. Donem el suport a aquesta moció, perquè açò
s’ha de fer visible, s’ha de donar esta visibilitat i continuarem treballant, continuarem estant
al costat del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que està impulsat el Partit
Socialista, i que treballem per les dones.
Sra. Guillem: Gràcies de nou. Bé, bon dia a tots els companys, a totes les companyes i els
companys del plenari.
No s’ho creuran, però a mi la defensa d’aquesta moció ha sigut una de les que més m’ha
costat de fer. No per res, no trobava les paraules, perquè ja ho hem dit moltes vegades, a mi
em fa vergonya estar ací debatent una cosa que… bé, que hauria de ser tan obvi, hauria de
ser una d’aquestes coses en què totes i tots estem d’acord i, per tant, ho torne a repetir, em
fa vergonya que persones adultes, que suposadament estan ací per prendre decisions per
tal de millorar la ciutat, que estiguen debatent ni més ni menys que sobre drets humans, és
com a mínim trist.
Cada any per aquestes dates es donen les dades de les dones assassinades, i per
desgràcia sempre n’hi ha. Cada any pel novembre obrim un debat que no hauria d’obrir-se,
que s’hauria d’haver tancat fa temps, un debat que la societat hauria d’haver superat, però
sembla que anem enrere.
La violència masclista, la violència contra les dones continua, però no tan sols això, en certs
aspectes s’ha incrementat, tenim una adolescència que creix amb els models sexuals de les
xarxes, on el sotmetiment a la dona, la humiliació i la vexació són els models eròtics
comuns.
Acabar amb la violència contra les dones passa per una educació afectivo-sexual on els rols
heretats de dones sotmeses i homes forts desapareguen per esdevindre’s una vertadera
igualtat, una educació que ha d’emprar totes les esferes socials. Sovint pensem que un bon
pla educatiu és l’arma perfecta, però ens deixem fora el dia a dia, l’educació, els models, els
rols que rebem a les xarxes, als mitjans de comunicació, al treball, a casa.
No vull fer-ho molt llarg, simplement vull dir-li al senyor Abad que no em sembla en absolut
gens adequat utilitzar la violència masclista, perquè repetisc, és unidireccional (és masclista
no és de gènere), utilitzar la violència masclista per atacar l’emigració i fomentar l’odi. I
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sobretot em sembla increïble que s’utilitze aquesta violència contra les dones per a
augmentar i fomentar la xenofòbia.
Respecte de la Conselleria d’Igualtat. És cert, no s’han arribat a complir tots els objectius.
Donem fe que som una de les conselleries que més persones ha “rescatat” i que més lluita
per la igualtat (no cal que recorde la llei LGTBI). Potser, si tenim un finançament just,
aconseguim que tots aquests acords es puguen posar en marxa.
No cal donar més estadístiques, no cal… no vaig a repetir la importància del foment de nous
rols i una nova educació afectivo-sexual de manera transversal. Cal recordar i dignificar les
víctimes, cal un sistema legal que les acompanye i facilite tot el procés. I el que cal, d’una
vegada, és que aquestes mocions siguen institucionals, cal que la classe política tinga clars
que totes i tots tenim dret al més bàsic: i és als drets humans.
Sr. Abad: A juicio de VOX, la ley contra la violencia de género y el pacto de Estado contra
la violencia de género vulneran el Convenio de Estambul, por lo que VOX presentó una
Proposición No de Ley para promover la modificación del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, así como la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de
Género.
Nuestra postura respecto a este tema es muy clara. Insisto, legislar a favor de la cadena
perpetua para garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes, así como para
endurecer las penas contra los maltratadores de mujeres, niños, abuelos, etc.
Por lo que respecta a los puntos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en el primero
expresamente, para que se recuerde a la mujeres asesinadas, el resto de puntos, continúan
siendo palabras que colocan en el banquillo de los acusados al hombre, solo por el echo de
ser hombre.
La mal llamada violencia machista, violencia de género o como quieran llamarlo, no se
combate regando con millones de euros, llevan años haciéndolo y todavía no han
solucionado el problema.
Nosotros, insistiremos y decimos con claridad, que prisión permanente, ni revisable ni nada,
para siempre en la cárcel, para aquellos que atacan a las mujeres.
Y señora Obiol, no malinterprete mis palabras, no es un discurso de odio, para mi es un
discurso de sentido común.
Señor Ferrándiz, estoy de acuerdo con muchas de sus palabras. El señor Martínez, como ha
dicho, el problema existe, pero no se ponen soluciones directas.
Me sumo a las palabras de las señora Payá, ¿qué hace el Gobierno de la Generalitat
respecto a este tema?
Señora de Gracia, siento que se hayan… que piensen que les he faltado al respeto, es todo
lo contrario.
Y señora Guillem, solo enfocan el problema desde su punto de vista, y de esta manera se
dejan a mucha gente atrás. Gracias.
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Sra. Obiol: Gràcies de nou. Estem tots els grups a favor, excepte Vox, amb aquesta moció,
com ja ho vam estar fa un any, amb una moció semblant per aquestes dates. Però el que
ens hauríem de plantejar és que alguna cosa no estem fent bé, no només perquè continua
existint violència, sinó perquè aquest discurs d’odi de Vox s’atrevix a verbalitzar-se en un
plenari com aquest, i no en una barra de bar. I, per això, i no és nou, ja ho he dit moltes
vegades, caldrà reforçar alguna cosa, caldrà mirar nosaltres i fer autocrítica i pensar com
podem argumentar millor i com podem convéncer més gent que el que fa Vox són fal·làcies,
i el que fa Vox és fomentar un discurs en contra de les persones. I Elisa tenia raó, no només
contra les dones, també contra les persones migrants.
He parlat d’un fet que la Regidoria va assumir, no s’ha complert el Pla d’Igualtat. No negue,
en absolut, el compromís de la Regidoria..., sinó que pose en qüestió que potser en l’ordre
de prioritats no sempre està en els primers llocs, i crec que això, entre moltíssimes altres
coses, seria un element a tindre en consideració.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. Bé, jo considere que per a poder detindre estos
discursos d’odi i estes fal·làcies de l’extrema dreta, al final el que hem de fer és..., considere
que continuar treballant com s’està fent, per exemple, des del govern central, que estem fent
efectiu el nostre compromís i..., contra la violència de gènere i estem traslladant esta
condemna i esta repulsa al camp de l’acció, que al final serà el que ens permeta acabar amb
esta xacra, com comentava abans.
Hem de fer especial incidència en l’educació, com no?, perquè és la manera que tenim de
canviar este paradigma cultural i, al final, de preparar després generacions futures amb
aquest canvi de mentalitat que és necessari per a poder aconseguir canviar allò per la qual
cosa estem lluitant ací. I jo pense que en eixe treball estem establint les bases d’una societat
en què les futures generacions poden aconseguir ser millors ciutadans i millors persones. I
també serà necessari seguir amb campanyes de sensibilització que facen aflorar una
qüestió que molts anys ha estat tapant-se i que és necessari que els ciutadans
comprenguen.
Jo pense que les dones, víctimes de maltractament, cada vegada en major mesura estan
adquirint consciència del suport social que tenen, i no tan sols des de les administracions
públiques. Però és cert que cal continuar treballant perquè encara, i mentre hi haja una sola
víctima, doncs serà necessari el compromís de totes i tots per a poder aconseguir una
societat més justa, més igualitària i lliure de violència; llavors, una societat lliure de veritat. I,
per tant, donarem suport a esta moció i continuarem lluitant contra la violència de gènere
amb pas ferm i sense donar cap pas enrere, perquè us volem vives companyes!
Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Un xicotet matís. En el punt 2 «Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions
convocades pel Moviment Feminista amb motiu del 25N, dintre del marc de la normativa
COVID». Des de Ciudadanos confiem en l’especial sensibilitat d’este Govern Municipal i que
tinga en compte la pandèmia que estem patint tots hui en dia, i que sempre estiga present
eixe marc de la normativa, sobretot per dignificar el dia, que és el més importat, i perquè
sobretot la salut de tots està per damunt de tot. Gràcies.
Sra. Payá: No intervindré.
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Sra. De Gracia: Sí, en primer lloc vull donar les gràcies a l’Oficina de Víctimes de Violència
de Gènere, als cossos de seguretat, a la Regidoria d’Igualtat, a ACOVIFA, al Col·lectiu 8 de
Març, als centres educatius, associacions de veïns... a tota la ciutadania en general que
treballa perquè esta societat i esta ciutat vaja avançant en la igualtat i en contra de la
violència de gènere, perquè entre tots hi sumarem.
L’amenaça de qui nega la violència de gènere i advoca pel retrocés de la conquesta dels
drets de les dones, és un fet. L’extrema dreta creix en alguns països a Europa, en la resta
del món... però també ací a Espanya, com estem veient, i en aquesta ciutat. Volen trencar
consens, volen limitar els drets de la ciutadania, acarnissant-se amb les dones, pretenen
que la regressió situe les dones en una minoria; i no, no anem a consentir-ho. Davant açò,
estarem a l’avantguarda de cadascun dels fronts on es done aquesta batalla.
Contra la violència de gènere, més democràcia; contra la dreta extrema, més democràcia;
per la igualtat efectiva entre dones i homes, més democràcia.
Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde, seré molt breu.
És cert, fa anys que lluitem contra la violència masclista i és cert que queda moltíssim per
avançar; però el masclisme forma part del nostre imaginari col·lectiu des de fa milers d’anys
i, per tant, per tal de canviar això, necessitem molts recursos.
I, finalment, vull donar les gràcies a tots els companys i companyes que sí que han donat
suport a la moció.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels senyors assistents, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i el vot en contra del
regidor del grup municipal VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup Municipal
COMPROMÍS ALCOI.
Una vez iniciado el siguiente punto del orden del día, se incorpora a la sesión el Sr.
Alberto Belda Ripoll.
29. 27677/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC AUGMENTAR UNITATS BUS
El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«Segons les últimes dades sobre la COVID19, mostren una clara tendència a l’alça i ens
situen de nou a situacions molt semblants a les viscudes al març i abril.
Les mesures de prevenció són fonamentals, recordem que en aquell moment ens trobàvem
completament confinats i vàrem començar amb una des-escalada en què les mesures
d’aforament eren més estrictes que les actuals i es realitzava una neteja preventiva a
diferents indrets de la ciutat.
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Un dels llocs on les distàncies de seguretat són més difícils de mantindre és al transport
públic, tot i que és un servei essencial que no pot deixar de donar-se, per aquesta raó
demanem:
PREC



Que es doblen els torns de neteja a llocs públics, com ara centres esportius,
autobusos, parcs infantils, i demés espais que es puguen considerar necessaris.
Que s’augmenten les unitats de busos destinats al transport públic per tal de poder
reduir l’aforament d'aquests en moments de màxima freqüència.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, doncs mire, no puc acceptar-li el prec. No li l’accepte perquè en
estos moments totes eixes mesures estan prenent-se.
Nosaltres, des d’esta mateixa setmana sense anar més lluny, una vegada tenim un reforç en
la neteja d’edificis públics i dependències municipals, a banda dels serveis que es té en el
col·legi Miguel Hernández, El Romeral, Sant Vicent, Horta Major, Tomàs Llàcer, en les
escoletes de Batoi, Jesuset del Miracle, Zona Nord, al Centre Social de la Zona Nord, al
Conservatori, al Punt d’Encontre familiar, a Belles Arts, edifici Viaducte, al CCJ i al Centre de
Majors la Plaça. Per tant, estem reforçant la neteja en eixos espais; a més que esta
setmana, una vegada per exemple s’ha donat el tancament dels vestidors del poliesportiu,
eixe personal no hem dit que acabe, sinó que anem a tornar a posar-lo en altres
dependències que, mentre dure la situació, incrementen la neteja en eixos espais.
I, pel que fa a l’autobús que diu vosté, doncs tampoc no podem acceptar el prec; entre altres
qüestions, perquè jo crec que s’ha de ser un poquet més... afinar un poc més este tipus de
precs. Nosaltres, en alguns casos, en la capacitat màxima que tenim, en algunes línies com
la línia 1 o la línia 2, que són les que més afluència poden tindre, estem parlant que en
qualsevol dia estem parlant que damunt l’autobús solen anar, el dia que més, entre 24, i en
algunes puntes ocasionals 43 persones damunt de l’autobús. És a dir, si tenim una capacitat
de 72 places en cada autobús, doncs jo crec que les ocupacions màximes no arriben ni al
60%. S’ha de tindre en compte que en la primera part del confinament en què va estar esta
ciutat, el nombre de persones que podien anar en autobusos, a pesar d’eixe confinament,
era de 30, i ara el màxim que tenim en alguna punta ocasional, en algun dia en concret, és
de 43 persones. Per tant, creiem que incrementar amb un altre nivell d’autobusos tots els
autobusos de la ciutat, si la recorren nou, incrementar-lo perquè pugen 15-10-16, i en alguns
dies 2-7, com puga ser en qualsevol estudi que hem fet des del mateix Departament, ens
pareix que és un poc exagerat. És cert que alguns llocs sí que s’ha incrementat eixe sistema
d’autobusos, com puga ser en les assistències als instituts. Ens vam posar en contacte amb
els tres centres per vore quines necessitats hi havia. En el cas del Pare Vitòria hem doblat el
tema d’eixa pujada en l’horari. I en altres, com puga ser Batoi, ens vam posar en contacte
amb la direcció i, en reduir-se les assistències d’alumnes a la meitat a l’Institut de Batoi,
perquè unes vegades van presencialment la meitat dels alumnes i l’altra setmana és online.
Per tant, havien reduït molt l’assistència d’autobús. De tota manera estarem també atents
que es poguera produir alguna punta en algun servei en concret per a millorar-lo.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
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Ens alegrem..., encara que no ens accepten el prec, ens alegrem que ens feren cas quan
vam comentar que els autobusos a l’institut anaven plens, i que l’hagen doblat i que hagen
fet el que acaba de comentar, ens n’alegrem.
És una qüestió de prevenció. Sabem que estan netejant i estan fent reforços... Hem rebut
queixes per part d’usuaris de la gent que practica l’esport al poliesportiu, que ens
reclamaven una mica més de neteja o un accés més de neteja, perquè pensaven que és
necessari. Entenem que vulguen estar..., que estiguen reforçant... que hagen plantejat el
reforç de la neteja. Pot ser que es quede una mica curt, ho continuarem reiterant. El que
volem és intentar previndre al màxim el nombre de persones que puguen tindre la Covid a la
nostra ciutat.
Sr. Jordi Martínez: Senyor Ivorra, no és cert. No és cert el que ha dit vosté en la seua
intervenció. No és cert que vostés van proposar això. Vostés el que van dir, una volta que ho
havien proposat i que eixos acords estaven fets amb els directors dels instituts, el que
vostés van dir és que hi havia autobusos que estaven saturats de gent, que superaven les
xifres de capacitat dels autobusos, i això no ha sigut cert cap dia d’esta pandèmia. No. I,
sobretot, vosté va alarmar la gent amb estes notícies, perquè primerament hauria d’haver
preguntat quina era la capacitat, haver demostrat quines eren eixes..., eixes saturacions de
vehicles. Però a vosté el que l’interessava era tirar la pedra. Vosté va tirar la pedra dient que
els autobusos estaven saturats, i ara, a sobre, vol penjar-se la medalla i que gràcies a vosté
això ho hem fet. Mire, quan vosté va fer eixes declaracions, els autobusos ja estaven doblats
per a l’assistència als instituts. I després d’això, el que estem fent és controlar al detall quins
és el nombre de viatgers que tenen. En cap moment superem eixa xifra que puga posar en
perill la salut de les persones. I li dic més, per a coneixement de tota la ciutadania també,
una de les causes principals de contagi és estar molt amb una persona, compartir el temps, i
això s’ha de tindre en compte també. Una persona que puge a l’autobús i estiga menys d’un
quart d’hora... El transport públic, ara per ara, no és dels elements perillosos per al contagi, i
això també s’ha de dir perquè a vegades estem demonitzant el transport públic. Veiem
imatges del metro o d’altres ciutats on hi ha molta gent per a... S’han de tindre en compte
una sèrie de components, el temps de contacte, etc.
Per tant, els autobusos de la ciutat d’Alcoi són més que segurs.
30. 27678/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC NOVA PLANIFICACIÓ MERCAT AMBULANT DE BATOI
La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«Al mercadet de Batoi hem pogut observar aquestes últimes setmanes grans cues per a
accedir. Si observem l'afluència, podem distingir unes parades del mercat dedicades a
l’alimentació que reben més afluència, i les de tèxtil i sabates estan menys plenes.
A altres ciutats han separat la zona d’alimentació de la de tèxtil-llar amb la intenció de
facilitar als usuaris i usuaries l’accés i evitar cues i millorar el servei.
PREC
Pag. 99 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Demanem al govern que realitze un estudi de com millorar la capacitat i accés d’usuaris als
mercadet de Batoi sense disminuir les mesures de seguretat antiCovid19»
Sra. Moltó: Eh..., senyora Guillem, jo crec que en primer lloc vull donar-li les gràcies per la
seua aportació; però sí que vull dir-li que en un principi anava a acceptar-li aquest prec,
perquè la veritat és que tot allò que contribuïsca a millorar, doncs benvingut siga. Nosaltres,
la veritat és que al mercat de Batoi hem fet un gran esforç, tenim tres persones ara mateix
que controlen: una per a controlar entrades, altres per a controlar eixides i una altra per a
controlar la capacitat dins del mercat. Dins del mercat també tenim distingida la zona de
l’alimentació, que s’ubica a les parades de la dreta, de la zona tèxtil, que s’ubica a
l’esquerra.
I, per què li dic que anava a acceptar-li’l? Jo li dic..., perquè, mire..., acabem de..., acaba de
publicar-se una Resolució de la Conselleria, amb la qual segurament van a limitar els
mercadets al 50%. Per tant, el que haurem d’estudiar ara és com adoptar estes mesures
que s’estan dictant des de Conselleria per a tractar que els mercats estiguen oberts amb les
màximes condicions de seguretat possibles.
Sra. Guillem: Gràcies de nou.
A veure, nosaltres som conscients... cent per cent conscients que aquestes circumstàncies
són completament noves, i no hem dubtat en cap moment dels esforços, tal com havia dit la
senyora Moltó. Simplement és que..., si veiem que algunes mesures no acaben de funcionar
i es poden millorar d’alguna altra forma, pensem que tampoc no costa gens. Podem parlar
d’una reestructuració de mercolins al carrer, tampoc no estàvem parlant de res més i de fer
cap inversió. Bé, esperarem a veure aquestes noves mesures que diu Conselleria i esperem
també que açò es millore, perquè el mercadet té parades en les quals hi ha molta gent i
parades en les quals no hi ha quasi gent.
Sra. Moltó:
Sí, és el que li dic, o siga, si haguérem de continuar en les condicions en què estem
actualment, doncs, evidentment, tot allò que puga..., perquè nosaltres havíem pensat fins i
tot de fer dues cues, una cua d’aquells que vulguen entrar a la part d’alimentació i una altra
per als que vulguen entrar a la part del tèxtil, però bé. Ara haurem de veure allò que ha
decretat Conselleria i intentar ajustar-se.
31. 27679/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC AJUDES SOCIALS
La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«Les dades de pobresa a Alcoi fetes públiques per l’informe de l’Observatori de l’Habitatge
eren molt preocupants, malgrat no estar actualitzades amb les dades resultants de la
pandèmia de la COVID19. És evident que amb la situació actual, la pobresa a la nostra
ciutat ha augmentat, per aquesta raó volem saber:
PREGUNTA
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Quantes unitats familiars han demanat ajuda per a queviures des de l’inici de la
pandèmia fins ara?
Quantes unitats familiars han demanat habitatge social des de l’inici de la pandèmia
fins ara?
Quines previsions s’esperen per als propers mesos?»

Sra. De Gracia:
Sí, gràcies, Sr. Alcalde. A la primera pregunta, Sra. Guillem, són 757 famílies. A la pregunta
de quantes unitats familiars han demanat habitatge, el Departament d’Habitatge ha rebut 87
sol·licituds des de l’inici de la pandèmia, que responen a diferents situacions
socioeconòmiques i graus de vulnerabilitat. Des de la Regidoria d’Habitatge hem treballat...,
hem treballat molt per a poder donar suport a aquestes famílies, i ens hem adherit i tramitat
totes les ajudes en matèria d’habitatge oferides pel Ministeri i la Generalitat, com són les
ajudes ordinàries de lloguer, ajudes al lloguer per a joves, ajudes al lloguer per a afectats per
la Covid-19, ajudes per a persones d’especial vulnerabilitat, que actualment està tramitantse; adjudicacions d’habitatge per decret d’urgència de l’EVA. Quant a la pregunta de quines
previsions, jo també li pregunte a vosté quines previsions creu que hem de tindre, Sra.
Guillem, doncs en la situació en què estem, i segons va la crisi, doncs la previsió és que
possiblement tenim un augment, però això no ens deté, això ha de ser una cosa per a
continuar treballant i continuar donant totes les ajudes que les famílies ens sol·liciten, tant
d’habitatge com d’utensilis, com de qualsevol queviure que necessiten.
Sra. Guillem
Bé, davant d’açò, volíem formular el següent:



«PREC
Incrementar substancialment la partida destinada a entitats que ajuden a la
distribució de queviures a les famílies necessitades de la ciutat.»

Sra. De Gracia:
Sra. Guillem, mire, jo m’he fet dues qüestions: una, si la pregunta, si el prec era per
desconeixement davant de com funcionen les subvencions, cosa que crec que no, perquè
vostés saben com funcionen; o perquè..., perquè volen un titular, «el govern no ens aprova
el prec d’augmentar la partida per a subvencions». I no és així, Sra. Guillem, per si vosté no
ho sap o no ho recorda o algú ho desconeix, les subvencions no funcionen així. Les
subvencions de les entitats: aquestes ens demanen la quantitat que necessiten per a
realitzar activitats o necessàries per a poder pagar un lloguer, una llum, que l'entitat sol·licita
a l’Ajuntament. Nosaltres donem suport a les entitats que ajudem, d’acord?, però no donem
la subvenció per als bancs d’aliments. Hi ha bancs en l'àmbit europeu com és el FEAD, que
és el «Fondo de Ayuda Europea», com és l’organització l’OAR, que són els que treballen per
a aquestes entitats per a donar aquest suport. Nosaltres donem suport a les entitats i les
entitats que sol·liciten un augment en la seua partida per a qualsevol activitat que realitza o
qualsevol necessitat que té, ens la fa arribar. Elles mateixes, les entitats saben quines són
les que han de justificar, perquè després aquestes entitats justifiquen aquestes subvencions
que vostés coneixen, perquè són públiques, i treballem i comentem quines són les entitats
que treballen amb els nostres departaments per a sol·licitar-ho. Així és que jo pense que si a
la millor una altra persona m'ho preguntara, entendria que necessitara aquesta explicació.
Però de vostés, m’estranya molt. Per tant, espere que no siga el titular que el govern no
aprova el prec perquè no volem augmentar la partida, no, Sra. Guillem, d’acord? Estem ací
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per a ajudar a totes les entitats i a donar-los suport i, per descomptat, que si les entitats
necessiten alguna ajuda en el moment de les subvencions que puguen justificar, que
puguen treballar, i nosaltres podem estar ací, al seu costat; i, per tant, estarem treballant
amb elles.
Sra. Guillem:
Igual és que el prec..., faltava dir l'augment a les partides de les entitats que estan ajudant
en allò que són els bancs d’aliments. Bàsicament l’hem fet per una cosa: les dades actuals
del banc d’aliments de la Creu Roja d’Alcoi són realment preocupants, parlem de vora 3.000
usuaris, és a dir, que el banc d’aliments de la Creu Roja d’Alcoi, actualment està alimentant
prop del 5% de la població. En aquests moments, les famílies pensem que han de ser la
principal preocupació del govern; i, per tant, i com que no ho dubtem, per això mateix, hem
fet aquest prec, perquè som conscients que han augmentat moltíssim les persones que
demanen a aquestes entitats, i tal com estava comentant la Sra. De Gracia, que és el govern
el que ajuda directament aquestes entitats i són elles les que demanen aquestes partides,
doncs era ajudar i augmentar l’ajuda que hi ha a les partides que se’ls dóna a aquestes
entitats.
Sra. De Gracia:
Sí, gràcies. Crec, Sra. Guillem..., no m’ha entés bé: les partides augmenten segons la
sol·licitud de les necessitats que tenen d’activitats i de coses que es puguen justificar. El
banc d’aliments, en si, no és una cosa que es puga justificar, Sra. Guillem. Sí que és veritat
que Creu Roja, Càritas i altres entitats treballen per a la ciutadania i estan ajudant en tot
moment a tota la ciutadania. Però nosaltres, també. Recorde, totes les ajudes d’emergència
que després de la Covid i en la pandèmia hem augmentat, hem duplicat aquesta partida
econòmica, per a poder ajudar a totes aquestes famílies. Per tant, espere que ja entenga la
diferència i que li haja explicat com funciona el tema de les entitats i el que poden elles
subvencionar i justificar. Gràcies.
32. 27680/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC CINQUÉ CONTENIDOR
Sr. Ivorra:
És la Sra. Guillem.
Sr. Alcalde:
No havia alçat la mà. Sí, Sra. Guillem.
La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«Al 2020 s’ha realitzat la implantació del cinquè contenidor, ha sigut una de les noves
mesures adoptades en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la nostra ciutat.
Tot i que el reciclatge continua sent un dels temes pendents de la nostra societat, és cert
també que, cada vegada hi ha més gent conscienciada i que intenta fer les coses bé. Per
aquesta raó volem saber
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PREGUNTA





Quin era l’objectiu de llars adherides a la campanya del cinquè contenidor?
Quantes persones s’han adherit fins ara?
Quina campanya té prevista el regidor per poder augmentar el nombre d’adherits?»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia, Sr. Alcalde, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots els que ens segueixen on-line
i als companys que estan un poc distribuïts pertot arreu de l’Ajuntament. Bé, a veure, jo
entenc que la pregunta «quin era l’objectiu de les llars adherides?», m’imagine que es deu
referir al nombre de persones, de llars, que s’adhereixen a la campanya, no? Per tant, quin
era l’objectiu?, doncs el màxim possible, és a dir, l’objectiu fonamental ha sigut el màxim
reciclatge de matèria orgànica i de qualitat. Quantes persones s’han adherit fins ara? Doncs,
378. I, quina campanya té prevista el regidor per a poder augmentar el nombre d’adherits?
M’imagine que si ens ha seguit durant aquest temps, és a dir, des que es va implantar, ha
vist que repetidament la campanya es torna, reiteradament, a transmetre al que és tota la
ciutadania i aquesta és, de moment, de moment aquesta és la intenció que tenim, continuar
retirant... I, a més a més, tenim ja alguna campanya més que encetarem, possiblement al
febrer, per a reforçar les campanyes que estan duent-se a terme. Això és el que li puc dir de
moment.
Sra. Guillem:
Nosaltres volem fer el següent:
•
•

«PREC
Demanem una campanya de conscienciació global, no només centrada a les xarxes i
als centres educatius, per tal de poder arribar al màxim nombre de llars possibles.
Augmentar, almenys en una persona, el servei d’informació i repartiment del cinquè
contenidor o contenidor marró, ja que, hem rebut queixes de persones que, tot i
donar-se d’alta, no han rebut resposta per part del departament.»

Sr. Silvestre:
Bé, no li puc acceptar el prec, una altra vegada, pel mateix; és a dir, perquè està fent-se,
està fent-se. A veure, vosté diu: «demanem una campanya de conscienciació global», això
què vol dir? A tot Espanya, al món o què? Perquè, a veure, estem en tots els mitjans, en la
televisió, en la ràdio, en la premsa escrita, en la premsa digital, en les xarxes, en els mupis, i
quan vosté diu «centrada en els centres educatius»..., anem a veure, si tenim tots els grans
productors, mercats, hospitals, residències, restaurants, centres educatius..., aleshores no
entenc massa bé què volen en aquesta campanya global. Està fent-se. I quant a augmentar,
almenys en una persona..., si precisament la campanya de l’orgànica estan duent-la
persones concretes que hem contractat des del Departament per a dur aquesta campanya,
és a dir, si el que tenim és una persona dedicada únicament i exclusivament a açò i a dia
d'avui no té llista d’espera. Aleshores, alguna cosa falla, no sé si la seua informació o la
meua, alguna cosa falla. Però jo, evidentment, en fie més de la que em donen des del
Departament.
Sra. Guillem:
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Bé, jo la veritat és que em fie també molt del que diuen els usuaris. I jo vull que sàpia, vosté,
d’acord!, que hi ha hagut diverses persones que han arribat, se’ls va informar que es
posarien en contacte amb ells per tal d’anar a recollir el poalet, les claus i les bosses, i no va
ser així. Una de les usuàries es va personar i se li va dir que no, que ja li telefonarien i van
passar dues setmanes, i com que no li van telefonar, finalment, va tornar a baixar i li van
donar el material. Per tant, com que semblava que hi havia poc personal, doncs per aquesta
raó hem demanat açò, perquè hi ha diversos usuaris que s’han queixat precisament del fet
que han tardat molt i que han sigut ells els que han hagut de baixar perquè es posaren en
contacte amb ells. Bàsicament és això i la campanya jo crec que no és tan difícil de
comprendre, perquè hi ha moltíssimes persones a les quals en aquests moments, de veritat,
jo ho torne a dir, perquè estic a favor del que està fent-se, no està arribant. I jo no sé per què
els senta tan malament, quan és tot el contrari, és donar-los suport a una de les accions que
estan fent i demanar precisament que es faça un poc millor, per tal que arribe a tot el món.
No entenc per què li senta tan malament.
Sr. Silvestre:
A veure, no em malinterprete, a mi no em senta malament, jo li dic la realitat i el que estem
fent. A vegades els problemes tenen diverses solucions, no sempre les solucions són les
que un creu que té. Aleshores, nosaltres estem governant i fem les coses d’una manera. Si
vostés estigueren governant, les farien d’una altra, tan lícita com la nostra. Nosaltres l’únic
que li diem és que el que estem fent, vosté diu que això no aplega a la gent. No és veritat, sí
que està aplegant a la gent. De fet, estem aconseguint una matèria orgànica en quantitat i
en qualitat. I quant al que diu que hi ha alguns usuaris, passem noms i cognoms i allí al
Departament els atendran; és a dir, que puntualment puga haver passat això, no li dic que
no. Ara, també cal recordar que estem en una situació en què funcionem amb cita prèvia i,
aleshores, quan la gent s’apunta, darrere l’1 el 2 i després el 3 i després el 4. Hi ha gent que
a la millor aquestes coses no les entén, però jo ja li dic, que puga haver-se despistat alguna
cosa, és tan fàcil com el que vosté ha dit. Que tornen a telefonar. I li dic més, benvingudes
siguen totes les aportacions que ens fan, d’acord. És a dir, que jo no m’enfade, a la millor és
la manera que tinc d’expressar-me. D’acord? Gràcies.
33. 27681/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC CONVOCATÒRIA MESA REACTIVA ALCOI
El Sr. Ivorra, Portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«La mesa de Reactiva Alcoi no es convoca des del juliol passat. Després de tres mesos la
ciutat es troba en unes dades de contagis de la Covid 19 molt superiors als de l’inici de la
pandèmia.
Aquesta mesa es va crear amb l’esperit de consensuar les mesures a aplicar per part de
l’Ajuntament d’Alcoi i informar i fer seguiment d’aquesta crisi.
Per contra hem sentit declaracions de membres del Govern d’Alcoi anunciant els nivells de
presencia de la Covid a les aigües residuals.
PREGUNTA
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1. Per què no ha estat convocada la mesa reactiva per a donar aquesta informació i
altres que es presenten als mitjans de comunicació?»
Sr. Belda:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, tal com es va quedar en aquesta, en aquest fòrum que era
Mesa Reactiva Alcoi, es va quedar que es traslladaven totes..., totes les situacions, totes les
accions que estaven desenvolupant-se en la Mesa Reactiva Alcoi, es traslladaven al Consell
Econòmic i Social, amb la voluntat que no només les aportacions vingueren de grups
polítics, sinó que vingueren de la resta d’agents socioeconòmics de la ciutat, i així està fentse. Per tant, no s’han convocat, però això no vol dir que no estiga donant-se la informació i
que no estiga actuant-se, perquè està fent-se, però a través del fòrum que nosaltres pensem
que és més idoni, perquè dóna més participació i més paraula a la resta d’agents econòmics
i socials.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. En correcte que puguen fer partícip el Consell Econòmic i Social i
n’érem partidaris i continuarem defensant-ho, però no implica que a la corporació municipal
no puguem fer aportacions durant aquest temps, perquè el Consell Econòmic i Social, com
bé deu saber, es reuneix cada tres mesos, si no és que hi haja una convocatòria
extraordinària, que no estan fent-se. Aleshores, pensem que la situació torna a ser un poc
preocupant més del que hauríem de patir. Per això, el que demanem és continuar amb
aquesta mesa de Reactiva. Pensem que la Mesa Reactiva ha funcionat bé, ha donat un
suport a la ciutadania i ha consensuat les accions, i creiem que és una ferramenta important
per a aquest moment de crisi. Gràcies.
Sr. Belda:
Bé, com li he dit, jo no estic d’acord amb el Sr. Ivorra, perquè resulta que justament el que
es va pretendre traslladant al Consell Econòmic i Social, com li he dit abans, és tindre més
veus a les quals escoltar. Vosté parla de les dades de Covid, amb els nivells de Covid que
hem anunciat en les aigües residuals, és una dada que se’ls facilitarà tranquil·lament, i d’ací
a poc convocarem el Consell Econòmic i Social perquè tots hi puguen aportar. El que sí que
em crida molt l’atenció a mi és que vosté parle, i no només ara, que ho acaba de dir, que
han d’aportar, que volen aportar en el debat de les ordenances també, i després resulta que
on tenen un fòrum on aportar, com és el Consell Econòmic i Social, es planteja, fa un mes
llarg, un pla d’Impuls industrial, l’Impuls d’Alcoi al qual cal fer aportacions, i que passat el
període d’aportacions, han aportat la gran majoria d’agents socioeconòmics, però el grup de
Compromís no hi ha fet cap aportació. Per tant, està bé demanar la participació, però també
està bé aportar i arrimar el muscle quan toca.
34. 27682/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC NETEJA CONTENIDORS I SANCIÓ
El Sr. Ivorra, Portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«A la comissió de Gestió estratègica del mes passat, Compromís va preguntar sobre la
neteja dels contenidors, per part de l’empresa concessionària. Malgrat l’obligatorietat de fer
informes periòdics per informar a l’Ajuntament, aquests no existien o no sens van facilitar.
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Després de sol·licitar-los per escrit, els informes realitzats expressament per FCC
manifesten que aquesta neteja no està realitzant-se d’acord a l’oferta.
L’actual contracte de neteja obliga a l’empresa adjudicatària, què durant els mesos de juliol i
agost netege TOTS els contenidors una vegada ala setmana i hem pogut comprovar que
l’empresa adjudicatària ho feia una vegada al mes en el cas més favorable.
Si Alcoi disposa aproximadament d’uns 1000 contenidors que s’han de netejar una vegada a
la setmana durant l’estiu, suposa unes 4000 neteges al mes, i en juliol es varen netejar 800 i
en agost 1620.




PREGUNTA
Ha revisat el regidor aquests informes de neteja dels contenidors?
Quines accions ha pres o prendrà el regidor per a solucionar aquest problema
d’incompliment del contracte?»

Sr. Silvestre: Sí, quant al fet de si ha revisat el regidor aquests informes de neteja dels
contenidors? Sí, sí que els hem revisat.
I quines acciones ha pres o prendrà el regidor per a solucionar aquest problema
d’incompliment? Doncs demanar explicacions a l’empresa i veure què és el que ha passat.
Sr. Ivorra:
Aleshores, formulem el següent:
«PREC
Demanem al govern que millore la tasca de fiscalització del compliment dels serveis que
estan estipulats al contracte de recollida de RSU i òbriga expedient per a sancionar a
l’empresa per aquest incompliment.»
Sr. Silvestre: Sí, a vore, no li accepte el prec, i ara li explicaré per què, d’acord?
Primerament voldria aclarir una sèrie de coses, i és que en el cas de la primera pregunta...
en la primera part que diu que demanem al govern que millore la tasca de fiscalització del
compliment dels serveis, jo crec que tots vostés saben que a hores d’ara estem fent-ho, ja
que s’acaba d’aprovar el que seria l’auditoria per part d’una empresa externa d’aquests
serveis per a complementar el que seria el compliment dels serveis de recollida de residus.
I quant a la segona part, que òbriga expedient per a sancionar, vull que tinga en compte una
sèrie de coses. La primera, evidentment, sí que és veritat que em vaig equivocar quan vaig
dir això d’això, i ho reconec, una equivocació; però, vostés em fan la pregunta el dia 21 de
setembre i després em fa un escrit en què sol·liciten els informes el dia 22 de setembre per
registre d’entrada. Doncs bé, mire, des del Departament es va encetar un expedient, que
crec que es podrà vore ací en la data, el 28 de juliol de 2020. És a dir, quasi dos mesos
abans que ens ho digueren. Per tant, es evident que sí que està fent-se la feina per part del
Departament i, si és necessari, es sancionarà l’empresa per incompliment de contracte; però
no perquè ens ho haja dit vosté, sinó perquè nosaltres ja vam obrir l’expedient el dia 28 de
juliol.
Pag. 106 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. No vull que pense que s'òbriga una expedient perquè li
ho diu Compromís, no. No és eixa la nostra voluntat ni el nostre tarannà. El fet és que
vosté... i reconec i admire el que reconega que va haver una errada perquè, quan va haverhi en la comissió informativa el..., li recalcàvem la situació que no estava fent-se, vosté va
afirmar, fins i tot, que es necessitava el doble o el triple. Li accepte les seues disculpes, com
és una errada, tots podem equivocar-nos, ens equivoquem tots alguna vegada, no passa
res; però el retard dels informes quan es van donar, com vosté bé ha dit, ens el van donar
el..., ho vam plantejar el 22 de setembre, ens el van donar a finals d’octubre. De fet, segons
l’informe de Medi Ambient de Fomento, apareix datat com a 7 d’octubre i no ens el van
donar fins a finals del mes d’octubre. Aleshores, o bé hi havia alguna cosa que no estava
funcionant bé dins del Departament. Per això, estàvem comentant que es millorara la tasca
de fiscalització bàsica i exclusivament. No hi ha cap problema, acceptem que estiga fent-se
eixa auditoria, també ens ho podria haver dit abans que hi havia un estudi del tema de la
neteja dels contenidors en eixa mateixa comissió informativa i ens hauríem estalviat tots
estos punts. Gràcies.
Sr. Silvestre: Sí, a vore, jo el que també m’agradaria és que vosté no em tractara de
mentider per les xarxes socials, eh!, que no em tractara de mentider. Perquè hi ha una
diferència entre mentir i equivocar-se. Mentir un ho fa conscientment, i equivocar-se ho fa
sense saber-ho, d’acord? Aleshores, això és important. A mi no em sap greu reconéixer-ho,
entre altres coses perquè precisament no tenia en compte això de juliol i agost, d’acord?
I també voldria recordar-li que..., jo crec que sí que es fa la fiscalització des del
Departament, perquè això sí que és veritat. Jo vull reconéixer la gran feina que es fa des del
Departament, perquè han de fiscalitzar moltes coses, han de fer moltes actuacions, hi ha
moltes demandes per part dels ciutadans i per part dels grups polítics, que em pareixen molt
bé, dels abocadors i d’altres incidències que hi ha i que s’han de resoldre. Que està molt bé
que es facen, però tenen molta feina en eixe sentit.
Però tan sols, i per acabar ja ràpid, vull recordar que ara mateix l’empresa de Fomento de
Construcciones y Contratas acaba de pagar 33.000 euros per una sanció que va tindre en el
retard del que és l’entrega dels vehicles elèctrics, i que aquests diners el que venen..., i
aquesta sanció el que ve a corroborar és el bon treball que està fent-se des del
Departament. I, a més a més, estos diners vindran molt bé per a atendre la ciutat ara amb
esta situació de la Covid-19.
35. 27683/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES-PREC SOLITUD NO VOLGUDA
La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«El 28 de gener de 2019 aquest Plenari va aprovar una moció contra la solitud no volguda,
un problema que afecta sobretot la gent gran i que, amb les circumstàncies actuals, en lloc
de pal·liar-se està augmentant. A això li hem d’afegir la pèrdua de massa muscular que, com
a conseqüència de la reducció de la mobilitat, comença a ser un altre dels problemes que
afecta a la nostra gent gran.
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PREGUNTA





Està fet el protocol d’atenció a les persones majors afectades de solitud per a Benestar
Social i Policia Municipal? Des de quan?
Quines són les mesures que hem pres per tal de reduir l’impacte de la solitud als
sectors més sensibles de la societat alcoiana? S’ha creat un projecte al respecte?
S’ha creat la campanya municipal anual per a la prevenció dels efectes negatius de la
solitudt no volguda? Quan es va posar en marxa?»

Sra. Ortiz: Gràcies senyor alcalde, bon dia a totes i a tots.
El protocol d’atenció a les persones sí que està creat, d’acord? Policia i Serveis Socials es
coordinen en diferents ocasions i per diferents motius; però no tan sols per la solitud no
desitjada, vull dir que actuant simultàniament en situacions d’urgència. Des de quan? Doncs
bé, l’actuació coordinada...., de fet, bé, s’adapta en cada situació i nosaltres, l’Àrea, a la llei
que fem referència és la 3/2019, del 18 de febrer, d’acord? Cosa que no vol dir que estiga fet
des d’aleshores... vull dir més avant, però l’última és esta, d’acord?
Després, les mesures que hem pres? Bé, doncs nosaltres pensem que una línia d’actuació
clau per previndre i disminuir la solitud no desitjada, doncs és disposar d’una oferta
d’activitat dirigida a les persones majors, d’acord? Que en el cas que calguera suspendre les
classes presencials per motiu de la pandèmia, sí que tenim previstes les alternatives:
enregistrar vídeos de gimnàstica, de ioga, de ball... per a poder emetre'ls igual per televisió o
altres canals, d’acord?
Després, doncs... no sempre hem esperat que pogueren accedir les persones que ja estan
utilitzant presencialment totes estes activitats; sinó que poguera accedir tothom, persones
que estiguen en el programa de solitud o usuaris del servei d’ajuda a domicili, cuidadors de
persones majors..., vull dir, que per a tots.
Després, tenim previst també fer un curs online de lectures conversades. Del que es tracta
és de treballar la conversa. Jo pense que açò és molt important, perquè les persones que es
troben a soles, si entre elles poden relacionar-se, jo pense que és el millor, d’acord?
I després, això del projecte, clar, tenim un projecte. El projecte per a la solitud no desitjada
està pressupostat per al pròxim any, s’ha iniciat ja una línia de treball amb una entitat social
per a traslladar-li la nostra iniciativa i ultimar qüestions, amb la finalitat de començar a
desenvolupar-lo a partir de gener. El programa d’actuacions, principalment és la captació i la
formació del voluntariat per a promoure la relació social i acompanyament de les persones
en aquesta situació; després amb trucades telefòniques en l’acompanyament a domicili,
passejos, grups de relació online, com he dit abans, d’acord? I també, per descomptat, la
detecció i derivació al programa de persones en situació d’aïllament social amb elaboració
de díptics informatius... Una cosa molt important que nosaltres volíem era fer reunions,
reunions amb comerciants o associacions de veïns, fins i tot amb les farmàcies..., que tot el
món sàpiga de tots, perquè estes persones a voltes no tenen a ningú, i el que està més prop
és el que més el coneix, d’acord?
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Després, s’ha creat la campanya municipal? Doncs sí, s’ha creat, perquè mira, gràcies al
procés d’elaboració dels pressupostos participatius, perquè açò és dels pressupostos
participatius, es va aprovar la iniciativa de realitzar una campanya sobre la solitud no
desitjada. Aquesta proposta va obtindre l’informe tècnic favorable i es va programar per a
l’últim trimestre d’enguany, d’acord? Una campanya de sensibilització dirigida al conjunt de
la població, amb entrevistes en ràdio, presentació de campanya, cartelleria en comerços, en
col·legis, en les parades del bus, d’acord?... amb imatges, per descomptat, que
suggerisquen la relació social, el bon tracte, l’amabilitat, la convivència, la conversa..., tot
açò. Es va posar la campanya esta, en alguna comissió crec que ja vos he parlat d’ella.
Aleshores, la vam posar en marxa en el mes d’octubre, en el mes d’octubre la vam preparar,
vosaltres sabeu que en esta última comissió vam parlar de la pàgina web, que també crec
que ho pregunteu per ací. Sí que en la pàgina web teniu penjat tot el que nosaltres fem amb
la tercera edat, i dins d’això hem fet els programes que designem de la solitud no desitjada,
d’acord? El pròxim que estem fent és posar en marxa el concurs de fotografia i relats curts,
que si hi entreu podeu vore les bases de tot. I, bé, en el lema..., el que estem preparant ara
és la cartelleria que anem a pujar, els mupis i tot això de què vos he parlat, i el lema serà «la
solitud no desitjada és una realitat, i evitem que siga un problema entre totes i tots».
Sra. Guillem:
Nosaltres el que volíem era fer el següent:
“PREC
1. Demanem al govern que pose en marxa tots aquests acords aprovats i que,
s’intensifique la teleassistència per a les persones que ho puguen necessitar.
2. La creació d’un servei específic per a que les persones a casa puguen mantindre
converses amb altres que es troben en la mateixa situació.
3. La creació d’un canal web específic on, a diferents hores, les persones majors
puguen tindre activitats (esport, estiraments, tallers...) a realitzar dins de casa i
permetre així, continuar amb la màxima seguretat sense perdre contacte amb altres
persones i sense perdre tonificació i massa muscular.”
Sra. Ortiz: D’acord, acceptem el prec. Bé, si ja m’heu escoltat, tot açò ja està en marxa,
d’acord?, i hem parlat de tot el que esteu demanant-me. Sí que falten algunes cosetes que
en breu anem a posar-les en marxa, però bé...
Sra. Guillem: Doncs, moltíssimes gràcies per acceptar el prec. Simplement, el que volem dir
és que considerem que ara les persones necessiten més que mai vore’s les cares i poder
parlar, i fer coses online. I sí no saben bé, els fills i les filles estem per a ensenyar-los les
noves tecnologies i, si no ho entenen, esperem que des de la Regidoria se’ls assegure
aquests coneixements per a poder mantindre este contacte.
I res, mes. Simplement tornar a donar-li les gràcies.
Sra. Ortiz: D’acord, no hi ha de què. El que sí que volia dir és que... bé..., que malgrat la
pandèmia i el confinament, hem reorganitzat totes les reunions amb grups de treball amb
gent gran per a diagnòstics. Sabeu que estem fent això de diagnòstics? Aleshores, hem
adaptat les aules, s’ha complit la programació amb molt d’esforç, molt d’interés i planificant
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les coses amb moltíssima idea; hem complit tot el que ens havíem programat amb els
nostres recursos, malgrat totes les dificultats, que ja sabem que les hem tingudes, d’acord?
Sí que volia que quan la conselleria de Mónica Oltra acabe el Pla estratègic per als majors,
de fet ella no ha pogut acomplir els termes que va dir, però bé, en això deu estar... Que no
es preocupe, senyora Guillem, perquè farem el nostre pla estratègic local per als majors
amb coordinació amb l’autonòmic i amb els finançaments necessaris.
36. 27705/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PROCEDIMENT OBERT PROVES COVID19
El Sr. Ivorra, Portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«La pandèmia de la COVID19 ha obligat a realitzar despeses amb les quals els ajuntaments
no contaven, i són necessàries per a assegurar la salut dels seus treballadors.
Una d’aquestes mesures és la realització de les proves COVID19 a treballadors municipals.
A aquesta segona ona, en la que estem entrant ara, l'índex de contagi a la nostra ciutat són
majors que a la passada. Açò fa imprescindible la realització de més proves als treballadors.
Diferents estudis parlen d’una durada mitjana de dos anys d’aquesta pandèmia, així doncs
les proves de la COVID19 aniran incrementant-se als treballadors municipals durant les
diferents fases fins a tindre controlada aquesta pandèmia. És per això que la despesa que
realitzarà l’Ajuntament anirà incrementant-se, així que una bona forma de controlar aquesta
despesa, i reduir el seu cost és mitjançant la confecció un concurs públic per a la realització
d’aquestes proves, gestió, comunicació a sanitat publica i seguiment dels casos positius.
PREC
Demanem al govern que convoque un procediment públic per a la realització d’aquestes
proves, gestió, comunicació a sanitat publica i seguiment dels casos positius.»
Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde. Eh... senyor Ivorra, ja hem parlat tantes voltes de les
proves Covid... Vosté diu que es fa més imprescindible la realització de més proves. Moltes
se n’haurien de fer? Moltes, amb esta situació! A vore, és molt difícil poder calcular a
quantes proves ens podem comprometre de poder realitzar.
En el tema de poder fer un procediment públic per a contractar una altra empresa... A vore, li
vull dir «no anem a acceptar-li el prec». No li l’accepte, en primer lloc perquè ja tenim una
empresa, que és un servei de prevenció extern, que està fent la seua tasca, està coordinantse amb Salut Pública i està fent eixe seguiment d’eixos..., perquè hui sí que podem dir que
hem tingut positius, però està coordinant-se tant des del Servei de Prevenció, com estic
dient-li amb el servei que tenim extern, com Salut Pública, i és el que hem de fer. I hem de
considerar que la situació és la que és; però torne a repetir-li: quantes..., quantes proves
s’havien de programar? No sabem quantes proves s’han de programar! Ara, estan seguintse els protocols que estan marcats per Salut Pública, que sempre han d’estar regits i
controlats pels metges sanitaris, i estem seguint tot el protocol. No intentem alarmar més,
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donem serenitat i anem a treballar tal com crec que estem treballant i estan donant-se
respostes en moments oportuns. Això és el que li puc dir.
Sr. Ivorra: Doncs, em sap greu que no ens accepte el prec, perquè pensem que defensar
els interessos de l’Ajuntament en qüestions econòmiques estaria bé; pensem que fer-ho
amb eixa oferta pública..., no en sabem quants, és cert, però es pot tindre un concurs obert i
intentar millorar al màxim la possibilitat que es facen les proves. I, simplement, el
plantejament d’aquest prec és pel que va passar amb la informació que se’ns va donar en la
reunió amb el Departament. El Departament deia que el servei de prevenció... o siga, les
tècniques d’esta casa, en l’informe que ens van passar a tots, indicaven que els tècnics de
prevenció no... el Servei de Prevenció no era l’adequat per a fer esta tasca, que era un altre
Departament, que era una altra empresa la que hauria de dedicar-se a fer eixes gestions.
Basant-nos únicament i exclusivament en allò que se’ns va informar en la reunió que vam
mantindre, la cap de Departament va emetre un informe que no havia de fer. Aleshores, per
això plantegem la possibilitat que es faça este concurs. Gràcies.
Sr. Reig: Senyor Ivorra, el que allí es va parlar era... no es diu que el Servei de Prevenció
no ha de fer este control i este seguiment... i esta prevenció, perquè des de Conselleria així
ho marquen i eixe trasllat s’ha donat a tots els serveis de prevenció externs que tenen totes
les empreses contractats. I ací, sí que estem mirant per la part econòmica de la despesa de
l’Ajuntament perquè, primer que res, no sabem si n’hem de fer 1.000 o 3.000 proves, no
sabem les que hem de fer. Anirem fent-les d’acord amb eixes necessitats, coordinades amb
Salut Pública. I és més, el servei, l’empresa que este Ajuntament té contractat amb
l’empresa externa que tenim, està portant..., ja li he dit que sí que tenim..., que sí que tenim
positius, i s’ha fet eixa coordinació tant des de Salut Pública com des del Servei nostre de
Prevenció.
Per tant, no és necessari alarmar i que estiguen inquiets els treballadors, que poden estar
tranquils que sempre que tinguem tota la informació per part del servei extern que tenim i
d’este regidor. I del Departament, que també estarà el Departament pròximament en actiu
en el de Prevenció d’este Ajuntament. Farem totes les accions necessàries per a
salvaguardar la salut dels nostres treballadors.
37. 27611/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
MOCIÓN CREACIÓN MESA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES Y
RUEGOS APROBADOS EN LOS PLENOS MUNICIPALES
El Grupo Municipal Ciudadanos, presenta la siguiente moción:
“Siendo la transparencia y la accesibilidad a las informaciones un objeto primordial de este
Ayuntamiento, era importante que se facilitara, a través de la web, el acceso a las Mociones
que son presentadas en el Pleno, así como su seguimiento. Esta propuesta, planteada por
nuestro grupo en una Moción aprobada, ha tenido su reflejo este mismo mes, puesto que la
web de transparencia ya contiene la información de las Mociones aprobadas, bien es cierto
que cuando se pincha en el enlace, nos lleva al acta completa del Pleno en la cual dichas
Mociones se aprobaron, lo que puede resultar, y de hecho resulta, farragoso a la hora de
buscar el documento.
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El Ayuntamiento de Alcoy debe llevar a cabo una buena gestión de las competencias
municipales, generar confianza y demostrar transparencia en el servicio a sus ciudadanos,
pero también llevar a efecto una buena diligencia de todas aquellas ideas y nuevos
planteamientos que, surgiendo de los diferentes grupos políticos, se aprueben en el Pleno,
con el propósito de evitar que las Mociones y Ruegos aprobados en los mismos no se lleven
a efecto o se ralenticen en su ejecución; y con la finalidad de mejorar la consecución, control
y solución de posibles problemas técnicos o logísticos de las mismas,
Una mayor participación y control en la gestión de los asuntos públicos, incrementa, mejora
y renueva la democracia y favorece la modernización de la gestión publica. Es necesario por
tanto, eliminar los obstáculos que se oponen a dicha participación y establecer mecanismos
institucionales nuevos que proporcionen un mayor seguimiento.
En base a lo anteriormente expuesto:
SOLICITAMOS LA CREACIÓN DE UNA MESA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
MOCIONES Y RUEGOS APROBADOS EN LOS PLENOS MUNICIPALES
Mesa de control y seguimiento:


Cuyo funcionamiento sea consensuado por los grupos políticos.



Sea creada durante el ejercicio del 2020.



Esté formada por representantes de todos los grupos municipales.



Que establezca reuniones con una periodicidad consensuada por todos los grupos
municipales.



Donde se dé cuenta y se redacte informe del estado de ejecución de cada una de las
mociones y ruegos.”

Sra. Rosa García:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Voy a pasar a leer los puntos de acuerdo pero voy a leer los
que contiene la enmienda del Partido Socialista porque han sido consensuados con la Sra.
Sanjuan y desde luego mejoran la moción inicial, porque alguno de ellos, sobretodo el que
hablaba de que fueran en el ejercicio, se crearan en el ejercicio 2020, no podía ser. El
redactado quedaría, como tienen todos los compañeros, de esta forma:
“CREACIÓN DE UNA MESA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES Y
RUEGOS APROBADOS EN LOS PLENOS MUNICIPALES
 Cuyo funcionamiento sea acordado por los grupos políticos.
 Sea creado a la mayor brevedad posible.
 Esté formada por representantes de todos los grupos municipales.
 Que establezca reuniones con una periodicidad acordada por todos los grupos
municipales.
 Donde se dé cuenta del estado de ejecución de cada una de las mociones y ruegos
que se vayan a tratar en la mencionada mesa.”
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Sr. Abad: Gracias señor alcalde. Un ámbito inviolable es la honestidad, en la gestión pública
significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta.
Transparencia es rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos y resultados de la
gestión municipal, es poner, a disposición del publico en general, la información de las
actuaciones de la administración de manera permanente, comprensible, completa y
oportuna.
La labor de la oposición es fiscalizar a quien gobierna y velar por que se cumpla el principio
de transparencia.
Los acuerdos adoptados en el pleno por los distintos grupos políticos deben llevarse a cabo.
Por lo que estamos de acuerdo en la creación de una mesa de control y seguimiento de las
mociones y ruegos aprobados en los plenos.
Y por supuesto, si han sido consensuadas las modificaciones de los puntos de acuerdo,
pues estamos totalmente de acuerdo. Gracias.
Sr. González: Hola bon dia ―se’m sent bé?―. Bé, bon dia a totes les persones que esteu
a la sala de plens, als que estan a casa seguint la transmissió i als que estem participant
telemàticament. Vull agrair també als serveis tècnics per barallar-se contra les dificultats
tècniques, que cada dia ens en trobem de noves.
Intentaré ser breu. La moció que presenta el grup de Ciudadanos ens sembla bé, va en
consonància d'altres propostes que hem anat fent des de Guanyar Alcoi també per a la
transparència d'este Ajuntament. Tot allò que siga apropar a la ciutadania el que es fa ací i
que quede constància d'això, ho considerem positiu. Positiu i necessari, almenys per
respecte a la ciutadania, com comentava abans la meua companya.
Creiem que esta informació s’ha de facilitar de la forma més senzilla possible. Perquè és
veritat que les actes s'acaben penjant i estan disponibles, i qui vulga una informació
completa pot consultar-les i revisar-les totes. Però una presentació com el que s'ha fet amb
les mocions últimament ―del que parla l'exposició de motius―, en un format resumit que
diga: quina era la proposta, qui la presentava, si es va aprovar o no, l'estat d'execució
explicant per què no s'ha fet encara, si s'ha fet o per què no s'ha fet, doncs facilitaria molt
que eixa informació arribara de forma clara i senzilla a la gent.
Perquè a banda dels grups de l'oposició, creiem que és molt important també que la
ciutadania siga capaç de fiscalitzar el que es fa a l'Ajuntament amb tota la informació
possible al seu abast. Que no se'ls infantilitze i se'ls conte només el que els interessa.
El nostre grup donarà suport a esta moció.
Sr. Santiago: Gràcies de nou, alcalde, i molt bon dia de nou a tot el món. En la línia de les
companyes que han parlat fins ara, des de Podem també hi anem a donar suport perquè
entenem que és una bona iniciativa i que facilitarà un adequat seguiment dels diferents
acords que puguem assolir en aquesta Corporació. I, per això, em sembla que és una
proposta interessant i, com he dit al principi, li donarem suport. Gràcies.
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Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Doncs no pot ser d'una altra manera. Igual que han expressat els companys de Corporació,
des de Compromís donarem suport a aquesta moció i, fins i tot les esmenes que s'han
presentat em semblen totalment correctes. No tenim cap inconvenient, ja que, atesa la
situació, atesos els temps que vivim, tindre la transparència i poder disposar, com estaven
comentant abans, d’uns serveis informàtics bons amb els quals podem traslladar tota
aquesta informació ràpidament fora. La transparència i l'accessibilitat són fonamentals.
Sra. Lirio García: Sí, muchas gracias. Intervendremos en la segunda intervención.
Sra. Sanjuán: Hola, bona vesprada ja a tots; gràcies, senyor alcalde.
Aquesta moció encaixa amb el compromís d'aquest Govern per oferir la màxima
transparència possible. Sí que és veritat que les mocions ja estan penjades al web amb si
estan aprovades o no, i l'estat d'execució en què es troben, però per anar un poquet més
enllà, vegem molt apropiada aquesta moció, i entenem que amb la creació d'aquesta mesa,
composta per tots els grups municipals, done una major informació als ciutadans juntament
amb el seguiment de les peticions dels grups, que al final representen tota la ciutadania.
Gràcies a tots aquells que estiguen a favor de les esmenes presentades, amb les quals
creiem que es dóna compliment a l'objectiu d'informació i seguiment que es pretén.
Per tant, si tots hi estan d'acord, acceptarem la moció.
Sra. Rosa García: Sí bueno, agradecer a todos los grupos el apoyo. Bueno, a todos los
grupos que han intervenido y han dicho que apoyaban.
El apoyo y, simplemente pues recordar que esta moción es muy sencilla y nace con el único
interés de que sea una propuesta de trabajo positivo, para rematar unos trabajos que hemos
hecho entre todos. Ya se nos aprobó aquel ruego del que la señora Sanjuán acaba de
hablar, que está colgado ya en la web de transparencia, donde podemos ver las mociones
que han sido aprobadas; pero aquí se trataría de poder estudiar o poder conocer más
profundamente el porqué algunas de las peticiones, tanto sean mociones como ruegos, no
se han podido llevar a cabo, para poder-le dar solución entre todos. Porque, finalmente,
aunque sea un grupo, el propositor de una solicitud, de una moción, de un ruego, pues
finalmente votamos todos, y se quedan un poco como propiedad de todos y de cada uno de
nosotros. Entonces nos interesa y creo que, de esta manera, pues se hace un trabajo
transversal, un trabajo más transparente... y con esa voluntad, ¿no?, de rematar esos
trabajos que hemos hecho previamente. Gracias.
Sr. Abad: No voy a intervenir ahora. Gracias.
Sr. González: Sí, crec que ja ho he dit tot abans, no hi ha més... no tinc res més a dir, hi
estem totalment d'acord.
Sr. Jordi Martínez: No hi ha intervenció del senyor Santiago.
Sr. Ivorra: Jo tampoc, cap intervenció.
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Sr. Lirio García: Sí, gracias. A ver, solo en la legislatura actual, la lista de incumplimientos
es larga, y no es está la primera vez que nos quejamos. Incluso hay incumplimientos que no
acarrean aportación económica, como la petición desde nuestro grupo de la convocatoria
del estado de la ciudad, que fue aceptada en septiembre de 2019 y seguimos esperando.
Por tanto, lamentamos que sea la oposición, en el Pleno, quien tenga que recordar al
Gobierno los compromisos adquiridos y no cumplidos, y tenga que pedir al Gobierno que
cumpla su palabra. Evidentemente, nosotros apoyamos esta moción.
Sra. Sanjuán: Sí, bé, com he dit acceptem la moció per donar major compliment a totes
aquelles coses que la ciutadania, al cap i a la fi, mitjançant els grups polítics ens demanen
als plenaris.
Vull dir-li al PP, per contestar-li, que aquest Govern acomplix el més fidelment possible i amb
el mínim temps possible totes aquelles coses a les quals es compromet. Ara bé, jo em
pensava que anaven a fer una intervenció, ja que el seu portaveu ha dit que de
transparència creia convenient que no es podia parlar per no ser..., la situació actual de
l'alcalde, i açò, crec entendre que és transparència. Pensava que no anaven a intervindre.
Sra. Rosa García: Nada más señor alcalde, muchas gracias también al último grupo que
también apoya la moción, al grupo Popular. Gracias.
Sr. Alcalde:
Per tant, entenc que s’aprova per unanimitat la moció?
Sr. Martínez:
Sí.
Sr. Alcalde:
Molt bé.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOY (2) y VOX (1),
aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal CIUDADANOS, que incorpora la
enmienda del Partido Socialista, en los siguientes términos:
“Siendo la transparencia y la accesibilidad a las informaciones un objeto primordial de este
Ayuntamiento, era importante que se facilitara, a través de la web, el acceso a las Mociones
que son presentadas en el Pleno, así como su seguimiento. Esta propuesta, planteada por
nuestro grupo en una Moción aprobada, ha tenido su reflejo este mismo mes, puesto que la
web de transparencia ya contiene la información de las Mociones aprobadas, bien es cierto
que cuando se pincha en el enlace, nos lleva al acta completa del Pleno en la cual dichas
Mociones se aprobaron, lo que puede resultar, y de hecho resulta, farragoso a la hora de
buscar el documento.
El Ayuntamiento de Alcoy debe llevar a cabo una buena gestión de las competencias
municipales, generar confianza y demostrar transparencia en el servicio a sus ciudadanos,
pero también llevar a efecto una buena diligencia de todas aquellas ideas y nuevos
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planteamientos que, surgiendo de los diferentes grupos políticos, se aprueben en el Pleno,
con el propósito de evitar que las Mociones y Ruegos aprobados en los mismos no se lleven
a efecto o se ralenticen en su ejecución; y con la finalidad de mejorar la consecución, control
y solución de posibles problemas técnicos o logísticos de las mismas,
Una mayor participación y control en la gestión de los asuntos públicos, incrementa, mejora
y renueva la democracia y favorece la modernización de la gestión publica. Es necesario por
tanto, eliminar los obstáculos que se oponen a dicha participación y establecer mecanismos
institucionales nuevos que proporcionen un mayor seguimiento.
En base a lo anteriormente expuesto:
SOLICITAMOS LA CREACIÓN DE UNA MESA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
MOCIONES Y RUEGOS APROBADOS EN LOS PLENOS MUNICIPALES
 Cuyo funcionamiento sea acordado por los grupos políticos.
 Sea creado a la mayor brevedad posible.
 Esté formada por representantes de todos los grupos municipales.
 Que establezca reuniones con una periodicidad acordada por todos los grupos
municipales.
 Donde se dé cuenta del estado de ejecución de cada una de las mociones y ruegos
que se vayan a tratar en la mencionada mesa.”
38. 27619/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO MOCIONES PÁGINA WEB AYUNTAMIENTO DE ALCOY
Sra. Rosa García:
Si, tiene mucho que ver con la moción anterior.
La Sra. Rosa García, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:
“Este pasado mes, hemos podido comprobar que, atendiendo a un ruego del grupo
Ciudadanos aprobado en el Pleno del pasado 3 de enero, el Ayuntamiento de Alcoy ha
incluido en la página web municipal un apartado, en el que figuran las mociones aprobadas;
el grupo municipal que las propone; el estado de ejecución de las mismas y la fecha en la
que fue aprobada, por lo que queremos agradecer el cumplimiento de ese ruego que hace
que la transparencia de este Consistorio suba puntos.
Hemos comprobado, no obstante, que al pinchar en la Moción, lo que se despliega es el
acta completa del Pleno donde se aprobó, lo que resulta farragoso a la hora de buscar el
texto de la propia Moción, por ese motivo realizamos el siguiente:
RUEGO
Que el enlace despliegue el texto con la moción, en lugar del acta del Pleno.”
Sra. Sanjuán: Gràcies de nou. Bé, s'accepta el prec. De moment, per motius tècnics no s'ha
pogut, però, des de ja fa molt de temps estem treballant en la realització de videoactes, i
esperem tindre en breu tots els mecanismes necessaris perquè això siga una realitat. De
manera que, quan aquestes qüestions tècniques estiguen resoltes, el prec es farà efectiu.
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Sra. Rosa García: Pues lamento decir que no he escuchado nada de lo que ha dicho la
señora Sanjuán, pero... es que se le oye muy flojito, no sé si es problema mio... ¿Acepta el
ruego, señora Sanjuán? Bueno ―Sr. Alcalde: Sí, sí, l'ha acceptat―, pues entonces no
insistiré porque no sé exactamente que me ha dicho. Agradecérselo, gracias.
39. 27621/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA PÉRDIDA EMPLEOS POR COVID-19
La Sra. Rosa García, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee la siguiente pregunta:
“El Covid-19, además del enorme problema de salud que representa, ha hecho mella en el
sistema económico mundial. También en nuestra ciudad, por eso motivo, solicitamos
conocer el número de empleos perdidos por impacto del Covid-19 en Alcoy, en los sectores
de Hostelería y Comercio.”
Sr. Belda: Sí, gràcies, senyor alcalde.
A vore, no podem facilitar-li aquestes dades perquè no són dades que puguem tindre tal
com les demana la senyora García, perquè ens demana les dades d'hostaleria i comerç per
a poder saber el nombre d'aturats en aquests sectors. Hauríem d'anar a les dades de
Labora, que és l'únic que pot donar-nos aquestes dades. I en aquest cas les dades que ens
dóna, o bé va per sectors d'activitat econòmica, que no només està comerç, sinó que també
està l'hostaleria, però està molt mesclat, i també per grups d'ocupació, on hi ha altres grups
que estan també barrejats en la mateixa dada. Per tant, és impossible saber i ajustar-se a la
dada d'hostaleria i comerç. Però sí que remetria la senyora García a l'informe..., a l'estudi
d'impacte socioeconòmic de Covid-19 que es va fer per part del Departament de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament d'Alcoi. Es va portar al Consell Econòmic i Social, com he dit
abans, l'òrgan que centralitza totes aquestes dades, i que va rebre les felicitacions de tots i
cadascun dels agents (sindicats, Cambra de Comerç, FEDAC) perquè l'informe era molt
complet, era dels més complets que hi havia..., que s'havien vist i, per tant, aquestes dades
sí que estan reflectides, tal com he dit, en aquest informe. I, a banda, totes estes dades que
li he dit són obertes i són públiques i es poden consultar a través de la pàgina web de
Labora.
40. 27623/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTAS GESTIONES PARA LA MEJORA DEL IVAM CADA DE ALCOY
La Sra. Rosa García, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas:
“En el pasado Pleno celebrado en fecha 3 de Julio de 2020, el Grupo Ciudadanos presentó
una Moción, que se convirtió en declaración institucional, al estar refrendada por todos los
partidos, a través de la cual se acordaba instar por el Ayuntamiento de Alcoy a la Fundación
Caja Mediterránea y a l’Institut Valencià d’Art Modern para la creación de un plan de
actuación conjunta de gestión del Museo IVAM CADA Alcoy.
Pag. 117 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

A la vista de que no hemos tenido noticias sobre la puesta en marcha de este acuerdo,
desde el Grupo Ciudadanos hacemos las siguientes PREGUNTAS:
¿Se ha iniciado ya alguna conversación o negociación al respecto?
En su caso,
¿En que punto se encuentran las mismas?”
Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bona vesprada a totes i a tots.
Bé, vull dir que sí que es van iniciar estes negociacions. I sí que és veritat que ara estem en
un moment d'impasse en què dos dels interlocutors que teníem tant a l'Institut Valencià d'Art
Modern, com poguera ser el seu director, com el gerent de la Fundació Caja Mediterráneo,
ja no estan. Aleshores, estem pendents que s'incorpore, que ja s'ha incorporat, la nova
directora de l'IVAM, tal com vaig informar en la Comissió de Serveis a les Persones. Tenim
pendent una reunió amb ella, i el que anem a proposar és que una vegada sapiguem quins
són els seus propòsits i quin és el seu projecte, mantindre una reunió al més aviat possible
les tres parts per a poder dur a terme el propòsit que vam acordar al plenari, i que estic
segur que també hi serà.
41. 27719/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO ANÁLISIS AGUAS RESIDUALES
El Grupo Municipal Ciudadanos, presenta el siguiente ruego:
“El control epidemiológico de la pandemia del Covid19 por parte de las Administraciones
Públicas, es imprescindible para la ciudadanía.
Una medida que este ayuntamiento está llevando a cabo, es la de analizar periódicamente
las aguas residuales de nuestra ciudad para detectar la presencia de Covid19. Estos
análisis, proporcionan un aviso anticipado de las dinámicas de infección por Sars-CoV-2 en
las comunidades, puesto que anticipan entre uno y cuatro días antes de las admisiones
hospitalarias y entre 6 y 8 días antes de las pruebas positivas.
Una simple prueba analítica en las arquetas de nuestras residencias de mayores, podría
detectar rápidamente que el virus se ha colado en alguna de ellas y tomar las medidas
oportunas de realización de PCR a trabajadores y residentes, y proceder al rastreo y
aislamiento inmediato de los contagiados. Esta medida la podríamos extender en analíticas
cuantitativas en colectores de nuestro municipio, elegidos estratégicamente, para observar
sobre qué zonas de Alcoy ha podido llegar el virus y en qué medida afecta a nuestra
población. La aplicación de ambas medidas haría que nuestro Ayuntamiento pudiera prever
brotes y, sobre todo, evitara la expansión del virus dentro de las residencias de
mayores.RUEGO:
- Que el Ayuntamiento de Alcoy, que viene realizando este control sobre el Covid19, amplíe
los análisis a las arquetas de las residencias de mayores existentes en su término municipal,
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así como en otros colectores escogidos estratégicamente, al objeto de conocer la evolución
del Covid19 por áreas del municipio.
- Que el Gobierno Municipal traslade al resto de grupos políticos, los resultados de dichos
análisis a su recepción.”
Sr. Marcos Martínez:
Gracias de nuevo. Por no hacerlo largo, los análisis de aguas residuales que viene haciendo
el Ayuntamiento de Alcoy, nos aporta una información muy interesante puesto que anticipa
en varios días los resultados que se pueden tener por análisis sanitarios, ¿no?, y respecto a
la mejora de este servicio plantearíamos desde Ciudadanos el siguiente ruego.
El Sr. Marcos Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos, lee los puntos del ruego.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Acceptem el prec.
En el primer punt nosaltres el que..., com vosté ha dit, que el que fan estes analítiques és
marcar tendència i anticipar-se a situacions de presència de la Covid; i, per tant, ho anem a
tractar d'incrementar; però també és cert que en alguns casos, com puga ser en residències
de majors o, per exemple, com podria ser en col·lectors com l'hospital, ara per ara de segur
que donarien positiu.
Per tant, el que anem a intentar fer és treballar en un moment més avant de prevenció en
què puguem fer eixa estratègia sobre punts de recollida de mostres per analítiques per a
poder anticipar-se, com deia vosté, al que és el diagnòstic que després es fa en l'Àrea de
Salut. I traslladarem, per descomptat, els resultats d'eixes anàlisis setmanals, com és el que
està donant-nos ara per ara des de la depuradora.
Sr. Marcos Martínez: Vale, pues muchas gracias por aceptar el ruego, y agradecer el
interés. Gracias.
Sr. Alcalde: Gràcies, alguna cosa més a afegir? Següent punt.
42. 27617/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ PELS DRETS ANIMALS I CONDEMNA AL MALTRACTAMENT ANIMAL
El Grup Municipal Podem presenta la moció següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquests últims mesos, lamentablement hem pogut veure diverses notícies en premsa sobre
uns fets repulsius i menyspreables d'algunes persones cap a altres animals. En concret,
parlem del cas del gat cruelment colpejat fins a la seua mort per diversos joves a Manacor, o
del gos lligat i torturat fins a la seua mort per part d'una parella a Lanzarote. Al País
Valencià, vivim un episodi violent similar amb el cas del gos Marley, abatut a tirs per la
policia local de Castelló el passat 30 de maig. En 2018, també vam viure amb horror el cas
dels quatre gossos torturats i trobats morts en el municipi de Mutxamel.
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Encara que la majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós cap als
animals, encara veiem quasi diàriament casos de maltractament a animals. Ací hem
esmentat dos, però molts més han ocorregut aquest mateix estiu. Aquest tipus de fets tan
menyspreables i immorals, com no pot ser d'una altra forma, generen un fort rebuig social.
Mostra d'això és que arran dels fets a què ens hem referit s'ha creat una iniciativa en la
plataforma change.org on ja s'han recollit més de trenta-cinc mil signatures reclamant
justícia per al gat Grisito.
Això posa en relleu, una vegada més, que la sensibilitat social va per davant del legislador,
perquè en el Codi Civil i altres normatives els animals encara són considerats com a coses i
no éssers que senten, quan la societat sí que té clar que els animals torturats van sentir por i
dolor fins a la seua mort. Per això mateix, són molts els ciutadans i les ciutadanes que
sol·liciten coherentment una revisió de la legislació actual perquè reconega que els animals
són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus especial
d'aquells per l'especial vincle d'afecte que els lliga a l'ésser humà, per a dotar de protecció i
consideració a aquests éssers que la mereixen, de manera concorde al que considera la
societat actual, que dista molt de la de fa diverses dècades.
La forma en què tractem als animals ens dóna mostra de la nostra humanitat, civilitzats i
avançats que estem com a societat. Els animals mereixen una vida sense sofriment ni
humiliacions. Per a això, és prioritari avançar en la protecció dels seus drets. El nostre deure
com a representants públics és saber escoltar i impulsar el que la gent a la qual representem
reclama, i la societat actual, sens dubte, pretén ser una societat més sensible i empàtica cap
a la vida dels animals que ens envolten. L'article 13 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea ja disposa que la Unió i els Estats membres tindran plenament en compte les
exigències en matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles.
Per això mateix, no es pot tolerar ni emparar actes tan menyspreables i repugnants com el
maltractament a un animal.
La violència només genera més violència, i per això fets com els detallats anteriorment són
una amenaça per a la nostra societat, una societat que cada vegada pretén ser més cívica,
més sensible i més respectuosa cap a la vida que ens envolta, per això mateix mai hauria de
permetre's actuacions incíviques com és la tortura d'un ésser viu.
Les morts d'aquests animals a mans de gent violenta i sense cap moral no han sigut les
primeres, i per desgràcia no seran les últimes fins que no resolguem el problema de fons,
per la qual cosa amb una finalitat pedagògica resulta convenient també una modificació de
l'article 337 del Codi Penal que, reculla el sentir de la societat actual.
És important que des dels municipis també treballem en la defensa dels drets dels animals i
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en la conscienciació social. Caminant amb pas ferm cap al ple reconeixement dels seus
drets com a éssers sensibles i protegits per la legislació.
Per tot l'exposat, presentem els següents punts d’acord:
1. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse un projecte de llei de modificació del
Codi Civil amb la finalitat de donar una nova redacció a tots aquells preceptes que
afecten els animals. Que l'articulat reculla adequada i prou la idea que els animals
són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus
especial d'aquells pel vincle d'afecte que els uneix a l'ésser humà, dotant-los d'una
protecció adequada a aquesta consideració i d'un tractament jurídic concorde.
2. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 605 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, perquè reculla la inembargabilitat dels
animals de companyia.
3. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 111 de la Llei
Hipotecària per a excloure també d'aquest gravamen als animals.
4. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 337 del Codi
Penal per a millorar la definició dels animals que queden inclosos en els tipus
delictius de què tracta, i revisar el tipus objectiu, ampliant les conductes punibles, i
les penes previstes.
5. Instar l'Ajuntament d'Alcoi a posar en marxa una campanya de conscienciació
ciutadana contra el maltractament animal, la qual incloga també un programa de
xarrades informatives a nivell educatiu, amb la finalitat d'arribar a la major població
possible.
6. Promoure l’ampliació de la protectora per a animals domèstics, destinant un nou
espai per als gats, sobre la base de criteris de sacrifici zero en el municipi, en atenció
a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels
animals de companyia.»
Sr. Alcalde:
Qui formula la moció?
Sr. Ferrándiz:
Gràcies, Sr. Alcalde, passe a llegir directament els punts d’acord:
«1. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse un projecte de llei de modificació del
Codi Civil amb la finalitat de donar una nova redacció a tots aquells preceptes que
afecten els animals. Que l'articulat reculla adequada i prou la idea que els animals
són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus
especial d'aquells pel vincle d'afecte que els uneix a l'ésser humà, dotant-los d'una
protecció adequada a aquesta consideració i d'un tractament jurídic concorde.
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2. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 605 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, perquè reculla la inembargabilitat dels
animals de companyia.
3. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 111 de la Llei
Hipotecària per a excloure també d'aquest gravamen als animals de companyia.»
Sr. Ferrándiz:
Hem afegit «de companyia» en aquest punt 3, que és una aportació del grup Ciutadans que
hem acceptat després:
«4. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 337 del Codi
Penal per a millorar la definició dels animals que queden inclosos en els tipus
delictius de què tracta, i revisar el tipus objectiu, ampliant les conductes punibles, i
les penes previstes.
5. Instar l'Ajuntament d'Alcoi a posar en marxa una campanya de conscienciació
ciutadana contra el maltractament animal, la qual incloga també un programa de
xarrades informatives a nivell educatiu, amb la finalitat d'arribar a la major població
possible.»
Sr. Ferrándiz:
Després hem inclòs un altre punt que és una esmena que ens realitza el Partit Popular que
és:
«6. Instar l’Ajuntament d’Alcoi a posar en marxa una campanya de formació per al
cos de Policia Local sobre dret i protecció animal perquè puguen actuar correctament
davant un cas amb animals.»
Sr. Ferrándiz:
Pensem que és una proposta també que ve a enriquir la proposta original i, per tant, l’hem
acceptada, i després, per acabar:
«7. Promoure l’ampliació de la protectora per a animals domèstics, destinant un nou
espai per als gats, sobre la base de criteris de sacrifici zero al municipi, en atenció
a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels
animals de companyia.»
Sr. Abad: Gracias señor alcalde. En Vox estamos en contra y denunciaremos todo tipo de
maltrato, pero no compartimos las razones encubiertas que hay en esta moción de
Podemos.
Una propuesta disfrazada y latente para acabar con la caza, la pesca y la tauromaquia en
España.
Para Vox, la modificación de la Ley, sería un absoluto despropósito que dificultaría
notablemente la revitalización del mundo rural.
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Acusamos a Podemos de anteponer su ideología a la búsqueda de unos pueblos vivos,
costumbres, oficios y tradiciones españolas.
No tienen en cuenta los beneficios que aportan la caza, la pesca y la tauromaquia.
Todos estos sectores tienen muchas posibilidades de futuro en el mundo rural; además,
aportan beneficios no sólo económicos sino también medioambientales en la restauración y
la conservación de la fauna salvaje.
No han tenido en cuenta las dañinas consecuencias que entrañaría la modificación de la ley,
por ejemplo, si desaparece la caza se perderían los controles de predadores, las siembras
para las especies silvestres, la vigilancia del furtivismo, la colocación de bebederos y
comederos.
Aumentaría la despoblación de nuestros pueblos, empeoraría la calidad de vida y el
desarrollo económico en ellos. Además acabaría en un abandono aún más grande del
medio rural, de sus infraestructuras y de nuestros campos y ecosistemas que necesitan de
la acción y la gestión de los cazadores y también a nuestras tradiciones y costumbres.
Pretenden cambiar el Código Civil y el Código Penal para equiparar a los animales con las
personas, quieren humanizar a los animales, y eso es antinatural.
Equiparen primero TODAS las vidas humanas, ya que según su partido se debe facilitar la
interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres que lo deseen.
Para realizar el cambio del Código Civil y penal han de realizar un proyecto de Ley, que
Podemos llevaba en su programa electoral de 2019. Surrealista que nos pidan instar a su
gobierno a que se pongan a trabajar.
Tienen la capacidad de hacerlo ¿porqué no lo hacen? Porque su populismo y demagogia no
tienen fin. Gracias.
Sr. González: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, intentaré ser breu perquè compartim l'exposició de motius de la moció i no cal fer-ho
llarg.
Hem vist que una gran part del que es demana en la moció també es va treballar a la
passada legislatura, en el Congrés, i al final crec que es va quedar pendent per la
convocatòria d'eleccions; així que també entenem que més tard o més prompte es podrà dur
a terme.
Bé, senzillament creiem que és important deixar clar en la legislació que la natura dels
animals és diferent a la de les coses o dels béns, que no són objectes, que es tracta, com
diu la proposta, d'éssers vius amb sensibilitat, i que s'actue en conseqüència.
Veig que des de Vox se li ha volgut donar un poc la volta per parlar d'altres temes, però així i
tot també espere que grups polítics que hui, potser, donen suport a açò ací, defenguen
també que el patiment dels animals és important i ho consideren en altres qüestions.
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Per un altre costat, les propostes d'accions que es proposen a nivell local també per a
conscienciar la població i per a reforçar els recursos de la Protectora d'Animals també ens
semblen positives, perquè veient certes coses que passen, sembla necessari crear esta
consciència de respecte als animals.
Juntament amb les esmenes que ha esmentat el meu company, i crec que altres que també
s'han presentat per part del grup Compromís, que també ens semblen reivindicacions
necessàries. Amb tot, votarem a favor de la moció.
Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias.
Bueno, señores de Podemos. Esta moción es una muestra de sensibilidad y responsabilidad
a partes iguales.
Está hablando del maltrato animal tildándolo de actos despreciables y repugnantes y no
puedo estar más de acuerdo con esas afirmaciones.
La violencia es “un acto intencional que casi siempre ejercen las personas de mayor
jerarquía, las que tienen el mayor poder dentro de la relación, por eso está tan
frecuentemente dirigida hacia los más débiles, lo que incluye no solo a los animales de
compañía, que es lo que estamos tratando hoy, sino también ancianos, a mujeres, a niños...
Así que, mucho ojo con el maltratador animal, porque esa violencia nos puede servir como
detector y señal de alerta hacia la violencia intrafamiliar, porque la crueldad hacia los
animales y la violencia humana tienen una relación completamente directa.
Aparte de eso, en cuanto a los puntos de acuerdo, decir que sí, que estamos de acuerdo
pues en todo, porque en el punto número 1 en el que instan a que haya una modificación del
Código Civil, ¿cómo no estar de acuerdo no?, si el Código Civil es de 1889 y además está
centrado únicamente en animales de granja, sobretodo. Pues ya sería hora de que se
modificara, me parece perfecto.
El punto número 3, si que tenemos una pequeña pega, pero yo creo que el grupo
proponente lo va a ver enseguida y no habrá problema en que se pueda cambiar, porque
miren, cuando dicen que se inste al gobierno del estado para que impulse la modificación
del artículo 111 de la Ley Hipotecaria para excluir también de este gravamen a los animales,
ojo, porque entonces los ganaderos, por ejemplo, no podrían asegurar los préstamos
agrícolas con su producción futura y estamos haciendo ahí un flaco favor a un sector
importantísimo, por eso yo creo que quizás podríamos añadir “gravamen als animals de
companyia”, que creo que es a lo que se estaban refiriendo, ahora me imagino que me
contestará el compañero Ferrándiz.
El punto 5 me parece completamente perfecto,
Y en el punto 6, pues bueno, estamos hablando de una ley del 94, que es la que rige ahora
mismo, que está totalmente obsoleta, que es de la época de Lerma, que es una vergüenza
que no esté ya revisada desde hace mucho más tiempo, pero es cierto que hay un
anteproyecto de ley que se ha presentado este año y que incluye ese tema del sacrificio 0
que es totalmente necesario. Yo quería añadir, por favor, si me lo permiten, que es
totalmente necesario, junto a la esterilización y el control de las colonias de gatos callejeros
y ferales. Gracias.
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Sr. Alcalde:
Pel Partit Popular, hi intervindrà?
Sr. Martínez:
Compromís primer.
Sr. Alcalde:
Ah!, Compromís, perdó.
Sr. Ivorra: Gràcies, Sr. Alcalde.
Nosaltres hem fet unes esmenes, hem presentat unes esmenes al grup que proposa la
moció, per intentar arreplegar uns aspectes que no hi estaven, com també ha comentat la
senyora de Ciudadanos, la portaveu de Ciudadanos. Afegim un punt que era «Instar el
govern central a posar en marxa els sacrificis 0 dels animals abandonats i residents a
centres o refugis, tal com recull l’avantprojecte de llei de protecció d’animals de companyia
de la Generalitat Valenciana». Una absència de regulació estatal que ara mateix no estava
en l'àmbit de l’Estat Espanyol i que tan sols 4 comunitats autònomes: Catalunya, Madrid,
Galícia i Múrcia, i pròximament el País Valencià, anaven a implantar el sacrifici 0. Pensem
que és importantíssim i que des d’aquesta sala de plens l’havíem de presentar.
Un altre punt, i faig una cita. El senyor Javier Guillem, veterinari de l'Associació Internacional
de l'Avaluació i Acreditació de la Cura d'Animals de Laboratori, es l'associació que avalua i
acredita que els centres que utilitzen animals tinguen cura i es tracten amb el màxim
respecte possible, expressa que, fins i tot ell que és el que cuida..., que fa que açò es porte:
«He vist investigadors plorant perquè havien de sacrificar els gossos quan l'experiment havia
arribat a la seua fi». Per això mateix, el punt de l’esmena de què parlem és: «incentivar la
inversió econòmica i científica que valide mètodes alternatius per a posar fi a
l’experimentació animal». Hem de reduir-la al màxim, doncs com vostés diuen, la mort dels
éssers vius dotats de sensibilitat.
I una informació, una dada, en el 2010 es van utilitzar més d'un milió tres-cents mil animals a
l'Estat Espanyol: gossos, gats, conills, macacos, cabres, vaques i un llarg etcètera en
l'experimentació als laboratoris, malgrat la sensibilització cada vegada major i un creixent
rebuig a aquestes morts. L'última dada que he pogut aconseguir d'esta mateixa associació
parla que en el 2015 era prop d'un milió d'animals els que s'havien sacrificat. No estem
parlant de la total eradicació, entenem que les proves amb animals, en alguns caos, són
imprescindibles, però el que plantegem és la millora en la investigació i una inversió millor,
econòmica i científica, per a validar eixos mètodes.
I, per acabar, «instar el Govern Central a regular i incentivar la inversió econòmica i
científica». Bé..., perdó..., i un punt el qual era: «regular i vetlar pels animals, prohibint
l’entrega d’animals com a premis, regals o recompenses comercials i garantir la tinença
responsable, facilitant que els animals tinguen una vida digna».
En Compromís ens agradaria incloure també algun punt que estiguera relacionat amb els
bous, com bé ha dit el senyor de Vox. Feia referència a la tauromàquia, a aquesta suposada
cultura espanyola, que alguns encara consideren art i la realitat ens demostra que és
simplement i planament un maltractatament animal. Ens hauria agradat incorporar-la,
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entenem que pel bé de fer una proposta que siga majoritària i que s’aplegue als àmbits, i per
això no anem a fer-la, però no descartem de presentar-la en pròxims plens.
Sr. Ruiz: Des del Partit Popular anem a donar suport a la proposta i agraïm al grup Podem
que haja acceptat la nostra aportació, per tal d’actuar també de forma directa des d’aquest
Ajuntament en allò en què té responsabilitat directa per a poder fer: i és millorar en aquest
cas la formació de la Policia Local. Moltes gràcies.
Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde.
Per descomptat que estem nosaltres en contra del maltractament animal i defenem el
benestar dels animals. I, tal com diu el punt de la moció, la violència genera més violència, i
si no, hem d'escoltar les paraules que ens ha dit el senyor Abad i podem posar-nos a
pensar.
A pesar que a la Comunitat Valenciana ja hi ha una profunda tradició de respecte cap als
animals de companyia, amb esta llei que hi ha, tal com ja han dit els companys, hi ha un
avantprojecte de la nova llei, en la qual aferma més tot eixe..., el tema del respecte que es
mereixen els nostres animals de companyia que solem tindre.
I amb la... precisament en l'article quart, en el punt quinze d'esta llei, parla molt clar del
maltractament «qualsevol conducta tant per acció com per omissió per mitjà del qual es
sotmet a un animal». Hem d'entendre que hi ha famílies en què és un ésser més d'eixa
família. I, aleshores, hem d’intentar que els animals també puguen conviure de la millor
manera possible.
Votarem a favor de la moció.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, Alcalde.
Primerament, voldria explicar una coseta..., D’acord. He comentat en la primera intervenció
les esmenes que ja ens havien fet anteriorment altres grups i no he comentat les que ens ha
fet el grup Compromís perquè les feia en aquest mateix Ple. Però, evidentment, estem
d’acord amb les seues aportacions i acceptem, per descomptat, la seua esmena.
Al senyor Abad li diria que Aarón Ferrándiz estaria encantat que demà acabàrem amb la
tauromàquia en este país, perquè és tortura, però no és el que estem tractant en aquesta
moció. I jo pense que hauria de millorar la seua escolta activa, perquè no sé on ha vist vosté
en els punts d'acord les barbaritats que vosté ha dit. Però, imagine’s sí és ideològica i
bolivariana i perillosa la nostra proposta, que els punts en què instem el govern a prendre
certes accions, són pràcticament idèntics als que presentava el Partit Popular en la
proposició de llei que, com comentava el senyor González abans, vam presentar en el
Congrés, i que no va eixir avant perquè vam anar a eleccions. Sembla que tenim ací alguna
força política que, com el nostre Codi Civil, és de 1889 també.
Ens trobem davant d'una qüestió que suscita i genera consens polític, i és una cosa que no
es molt habitual. Per tant, és una llàstima que no puga ser una declaració institucional pels
deliris ideològics i radicals d’algú; però, així i tot, volem agrair a la resta de grups el suport a
la nostra proposta i, per descomptat, les aportacions que han fet per poder-la enriquir i
també, com s’ha comentat, una llàstima que aquest consens no s’haja pogut traduir en una
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modificació legislativa estatal que esperem..., que estem convençuts que podrà arribar com
més aviat millor, perquè no fa sinó reflectir un ampli consens social, que és la idea que els
animals no són coses, sinó éssers vius que mereixen dignitat, respecte i protecció per part
de la nostra legislació. Gràcies.
Sr. Alcalde: Iniciem el segon torn.
Sr. Abad: Gràcies, senyor alcalde.
Me parece bien todo lo que me dicen, yo ya estoy acostumbrado y tengo la espalda bastante
grande para aguantar esto y más cosas. No tengo ningún inconveniente.
Desde mi punto de vista, el maltrato animal, igual que cualquier otro tipo de maltrato, estoy
totalmente en contra. Lo que pasa es que cada uno tiene una interpretación diferente de lo
que es maltrato, entonces, ahí es donde deberíamos de debatir el tipo de maltrato y
depende a qué tipo de animal se le aplica o no. Pero cualquier maltrato a cualquier animal
doméstico, totalmente en contra. No tengo nada más que decir.
Sr. González: No, no intervindré, crec que ja s'ha dit tot. Estic d'acord amb totes les
qüestions que s'han parlat de la resta de grups, no amb les de Vox òbviament, però no cal
intervindre més, gràcies.
Sra. García: Si, únicamente que no me ha quedado claro si, si admitían el añadir al punto 3
«als animals de companyia», creo que no habrá problema, pero… Gracias.
Sr. Ivorra: No tinc res a dir.
Sr. Ruiz: Gràcies, reiterar el que he comentat en la primera intervenció
Sr. Reig: Sí, vull dir que en els punts d’acord, en el punt 5 mateix que posava..., bé..., ara
caldrà refer els punts d’acord, doncs ja després tindrem l’ordre oportú. Però en el punt 5, on
posava que era «Instar l’Ajuntament a posar en marxa una campanya», vull dir que aquest
Ajuntament ja tenim moltes campanyes que estan en marxa, com sabeu. En el tema de
conscienciació, ja estem fent, entre altres, la campanya «el teu animal és el teu amic, no
l’abandones, ell no ho faria mai»; el curs d’educació canina, parlar amb el SEPRONA, amb
els policies locals. Vull dir que continuarem amb tota aquesta formació i amb tot el que són
aquestes tasques de donar la màxima difusió i fer aquestes xarrades oportunes. I també
sabeu que, a més, en el tema de l’ampliació, que és l’altre punt que hi ha, doncs també
estem treballant. Sabeu que per a aquest any que ve, ja hi ha en el pròxim pressupost una
partida que és per al tancament de l’àrea d’esbarjo, d’acord? A més, començarem a treballar
en el que és aquesta memòria tècnica per a veure quin cost té aquesta valoració, quin cost
ha de tindre aquesta ampliació, la qual voldríem tindre d’ací a no massa temps. D’acord?
Sr. Ferrándiz: Sí, simplement, molt ràpidament, vull comentar-li a la Sra. Garcia que sí que
he comentat en la primera intervenció, no sé en la segona, que acceptàvem la seua
modificació del punt 3. Per descomptat, no hi ha cap problema. Reitere el meu agraïment a
tots els grups que li donaran suport i que hi han pogut fer aportacions.
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El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels senyors assistents, 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 el vot en contra del
regidor del grup municipal VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup Municipal PODEM,
que incorpora les esmenes dels grups municipals PARTIDO POPULAR, COMPROMÍS
ALCOI i CIUDADANOS, en els termes següents:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquests últims mesos, lamentablement hem pogut veure diverses notícies en premsa sobre
uns fets repulsius i menyspreables d'algunes persones cap a altres animals. En concret,
parlem del cas del gat cruelment colpejat fins a la seua mort per diversos joves a Manacor, o
del gos lligat i torturat fins a la seua mort per part d'una parella a Lanzarote. Al País
Valencià, vivim un episodi violent similar amb el cas del gos Marley, abatut a tirs per la
policia local de Castelló el passat 30 de maig. En 2018, també vam viure amb horror el cas
dels quatre gossos torturats i trobats morts en el municipi de Mutxamel.
Encara que la majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós cap als
animals, encara veiem quasi diàriament casos de maltractament a animals. Ací hem
esmentat dos, però molts més han ocorregut aquest mateix estiu. Aquest tipus de fets tan
menyspreables i immorals, com no pot ser d'una altra forma, generen un fort rebuig social.
Mostra d'això és que arran dels fets a què ens hem referit s'ha creat una iniciativa en la
plataforma change.org on ja s'han recollit més de trenta-cinc mil signatures reclamant
justícia per al gat Grisito.
Això posa en relleu, una vegada més, que la sensibilitat social va per davant del legislador,
perquè en el Codi Civil i altres normatives els animals encara són considerats com a coses i
no éssers que senten, quan la societat sí que té clar que els animals torturats van sentir por i
dolor fins a la seua mort. Per això mateix, són molts els ciutadans i les ciutadanes que
sol·liciten coherentment una revisió de la legislació actual perquè reconega que els animals
són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus especial
d'aquells per l'especial vincle d'afecte que els lliga a l'ésser humà, per a dotar de protecció i
consideració a aquests éssers que la mereixen, de manera concorde al que considera la
societat actual, que dista molt de la de fa diverses dècades.
La forma en què tractem als animals ens dóna mostra de la nostra humanitat, civilitzats i
avançats que estem com a societat. Els animals mereixen una vida sense sofriment ni
humiliacions. Per a això, és prioritari avançar en la protecció dels seus drets. El nostre deure
com a representants públics és saber escoltar i impulsar el que la gent a la qual representem
reclama, i la societat actual, sens dubte, pretén ser una societat més sensible i empàtica cap
a la vida dels animals que ens envolten. L'article 13 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea ja disposa que la Unió i els Estats membres tindran plenament en compte les
exigències en matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles.
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Per això mateix, no es pot tolerar ni emparar actes tan menyspreables i repugnants com el
maltractament a un animal.
La violència només genera més violència, i per això fets com els detallats anteriorment són
una amenaça per a la nostra societat, una societat que cada vegada pretén ser més cívica,
més sensible i més respectuosa cap a la vida que ens envolta, per això mateix mai hauria de
permetre's actuacions incíviques com és la tortura d'un ésser viu.
Les morts d'aquests animals a mans de gent violenta i sense cap moral no han sigut les
primeres, i per desgràcia no seran les últimes fins que no resolguem el problema de fons,
per la qual cosa amb una finalitat pedagògica resulta convenient també una modificació de
l'article 337 del Codi Penal que, reculla el sentir de la societat actual.
És important que des dels municipis també treballem en la defensa dels drets dels animals i
en la conscienciació social. Caminant amb pas ferm cap al ple reconeixement dels seus
drets com a éssers sensibles i protegits per la legislació.
Per tot l'exposat, presentem els següents punts d’acord:
1. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse un projecte de llei de modificació del
Codi Civil amb la finalitat de donar una nova redacció a tots aquells preceptes que
afecten els animals. Que l'articulat reculla adequada i prou la idea que els animals
són éssers vius dotats de sensibilitat i que els de companyia són, a més, un tipus
especial d'aquells pel vincle d'afecte que els uneix a l'ésser humà, dotant-los d'una
protecció adequada a aquesta consideració i d'un tractament jurídic concorde.
2. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 605 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, perquè reculla la inembargabilitat dels
animals de companyia.
3. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 111 de la Llei
Hipotecària per a excloure també d'aquest gravamen als animals de companyia.
4. Instar el Govern de l'Estat perquè impulse la modificació de l'article 337 del Codi
Penal per a millorar la definició dels animals que queden inclosos en els tipus
delictius de què tracta, i revisar el tipus objectiu, ampliant les conductes punibles, i
les penes previstes.
5. Instar l'Ajuntament d'Alcoi a posar en marxa una campanya de conscienciació
ciutadana contra el maltractament animal, la qual incloga també un programa de
xarrades informatives a nivell educatiu, amb la finalitat d'arribar a la major població
possible.
6. Instar l’Ajuntament d’Alcoi a posar en marxa una campanya de formació per al cos
de la Policia Local sobre dret i protecció animal perquè puguen actuar correctament
davant d’un cas amb animals.
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7. Promoure l’ampliació de la protectora per a animals domèstics, destinant un nou
espai per als gats, sobre la base de criteris de sacrifici zero en el municipi, en atenció
a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels
animals de companyia.»
43. 27616/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTA-PREC SOBRE CONTRACTACIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL PER AL MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig la pregunta següent:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un dels acords que vam assolir amb el govern municipal, per a l’aprovació dels
pressupostos del 2020, va ser destinar 220.000€ per a la contractació de persones en
situació de risc d'exclusió social per al manteniment de parcs i jardins.
Per tant, per avançar en aquest tipus de contractació - per a millorar i reforçar la brigada de
Parcs i Jardins de l'ajuntament d'Alcoi - amb el doble objectiu de millorar l'estat i el
manteniment d'aquests espais públics i facilitar la inserció laboral d'aquest col·lectiu,
realitzem la següent pregunta:
- En quin punt es troba aquest procés de contractació?"
Sr. Jordi Martínez: Bé, en el cas d'esta contractació, tenim ja tot el que és el plec tècnic, el
que seria el servei tècnic. El que és més dificultós és intentar incloure els temes d'inserció
laboral en l'objecte del contracte; per tant, està ja treballant-se en aquest i esperem que
abans de final d'any estarà... De tota manera, també m'agradaria dir-li que d'eixa partida de
220.000 euros, perquè quede també constància en este plenari, s'han fet treballs en matèria
de jardineria per una import de 217.931 euros. Per tant no s'ha quedat sense gastar eixa
despesa per als nostres parcs i jardins. Intentarem que l'any que ve tinguem eixe contracte
en vigor.
Sr. Santiago:
«Per aquests motius realitzem el següent prec:
- Davant d’un dels pitjors moments de les últimes dècades, des de Podem demanem la
màxima diligència en la contractació de persones en situació de risc d’exclusió social per al
manteniment de parcs i jardins d’Alcoi.»
Sr. Jordi Martínez: Per descomptat, acceptem el prec i, una volta puguem resoldre
jurídicament eixa manera de destinar concretament un contracte per a la inserció laboral,
poder-ho fer.
Sr. Santiago: Evidentment, des de Podem estem satisfetes, però esperàvem que aquesta
proposta es poguera haver tirat endavant al llarg del 2020. Entenc que poden sortir diferents
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dificultats a l'hora de plasmar aquestes voluntats; però tornem a insistir, demanem diligència
a l'hora de gestionar aquest tipus de propostes, perquè entenem que són beneficioses en
molts dels àmbits i, sobretot també, beneficioses per a la nostra ciutat.
També valorem positivament que eixos diners no s'hagen quedat sense executar i que
realment s'hagen invertit en la millora dels nostres espais públics, en aquest cas els parcs i
jardins; però insistim, des de Podem esperem que aquesta proposta puga veure la llum al
més aviat possible, perquè és una molt bona proposta per a la nostra ciutat, i sobretot en un
moment tan complicat com l'actual.
Sr. Jordi Martínez: No res, acceptem eixe prec. Li ho torne a dir, el primer interessat a
tindre eixa contractació seria el regidor de Parcs i Jardins, en este cas jo. Els diners estan, la
despesa està feta; el més difícil en un cas d'estos és intentar donar-li un enfocament jurídic
adequat perquè la inserció laboral i el treball en els jardins es puga compatibilitzar. El
primer..., el principal interessat, com li dic, sóc jo, i intentarem que siga el més ràpid
possible.
44. 27709/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA A LES CONTRACTACIONS
El grup municipal Guanyar Alcoi presenta el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La transparència és un compromís indefugible en tot govern democràtic que confie en la
ciutadania i que entenga la rendició de comptes a la mateixa com una tasca fonamental de
la seua gestió dels afers públics.
En aquest sentit, la normativa existent al voltant de la transparència en els vincles amb les
empreses adjudicatàries de la prestació de serveis públics insta a l’existència de clàusules
específiques en els plecs dels contractes públics per tal de fer efectiva la llei de
transparència. Només cal adreçar-se a la Guia sobre les obligacions de transparència de les
entitats privades i les clàusules de transparència en subvencions i contractes públics
(Generalitat Valenciana, 2020: 27) que diu així:
“l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 105/2017 precisa, en relació amb l’aplicació als subjectes
obligats al subministrament d’informació, que tots els contractes que se celebren a l’empara
de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic hauran d’incloure
expressament aquesta obligació i preveure els mitjans pels quals les persones
adjudicatàries subministraran la informació inclosa en l’apartat 1.a de l’article 9 de la Llei
2/2015, de 2 d’abril, i els mecanismes de control i seguiment del compliment d’aquesta
obligació.”
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A més a més d’aquestes clàusules obligatòries respecte el subministrament d’informació la
normativa indica que al tractar-se de la prestació d’un servei públic, bé a través d’una
concessió o bé a través d’un contracte de servei, serà recomanable incloure l’obligació de
publicitat activa respecte la informació que es considere adient per part de l’òrgan que faça
la cessió del servei, així com els mecanismes de control i seguiment de l’acopliment
d’aquesta obligació i les possibles conseqüències del seu incompliment.
I per últim, a la mateixa guia (Generalitat Valenciana, 2020) s’insta a considerar la inclusió
als contractes públics d’una clàusula al respecte de l’open data per tal de garantir per part de
l’administració pública de l’obertura i reutilització de les dades que es generen durant el
temps en què l’empresa adjudicatària d’un servei executa aquest servei públic. En aquest
sentit la normativa valenciana (article 20 de la Llei 2/2015) així com l’europea (Directiva (UE)
2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019) insta a fer un ús
responsable de les dades obertes i procurar que la ciutadania hi puga accedir de manera
senzilla i accessible.
Per tot això demanem:







Que es redacten unes clàusules-tipus de transparència i open data per a que tots i
cadascun dels contractes de cessió de serveis públics que es realitzen al si de
l’Ajuntament d’Alcoi, si es realitzen, puguen incloure-la, òbviament adaptant-la a les
especificitats del contracte sense que per això supose una rebaixa del seu contingut
d’oferir transparència a l’ús de recursos públics.
Que es revisen tots els contractes vigents per tal de cercar la manera en com
incloure-hi aquestes clàusules de transparència i open data en pro d’un millor
compromís amb la rendició de comptes a la ciutadania per part de l’Ajuntament
d’Alcoi
Que es cree un lloc específic al web de l’Ajuntament d’Alcoi per tal de donar visibilitat
aquest compromís de transparència de l’entitat pública respecte la seua ciutadania.
Que s’establisquen els mecanismes de control necessaris així com les sancions
pertinents a l’incompliment d’aquestes clàusules per tal d’oferir un compromís ferm i
seriós amb la rendició de comptes a la ciutadania dels recursos públics per part de
l’Ajuntament d’Alcoi.»

Sr. Alcalde:
Sr. Santiago? No. Qui formula el…? Sr. González o…, Obiol, és que no hi veig, em costa,
perdó, disculpeu.
Sr. Martínez:
Sí, sí, és la Sra. Obiol.
Sr. Alcalde:
Sra. Obiol.
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Sra. Obiol:
Disculpa, és complicat així.
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. Obiol:
Si us sembla bé, passaré als punts que demanem, perquè tots heu llegit el text del prec o
esperem que l’hagen llegit i, aleshores, pot ser que, per les hores que són, és més
convenient. Nosaltres…, és un prec a…, respecte de la transparència en les contractacions,
sobretot les contractacions dels serveis a la ciutadania.
La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig els punts del prec.
Sra. Zamorano: Gràcies, alcalde.
Bé, compartim l'esperit de l'expositiu del prec i, en aquest sentit, cal dir que l'Ajuntament
també ja fa temps que té adaptats els seus plecs a la normativa sobre transparència. Fa
temps que hem incorporat eixa clàusula tipus al PCAP, amb la qual les empreses
adjudicatàries tenen l'obligació de subministrar a l'administració el que li siga requerit per tal
de complir el contracte. I, per tant, entenem que el primer punt estaria complint-se. I,
respecte de la inclusió de les clàusules tipus opendata, entenem que el que és cert és que
cada tipus de servei té les seues especificacions, com bé ha dit, el seu objecte, i unes
determinades necessitats quant al report d'informació; per tant, entenem que no ha de ser
una clàusula genèrica, sinó una obligació contractual vinculada a l'objecte del contracte
redactada ex profeso i que tindrà com a conseqüència les mateixes..., conseqüències
jurídiques que la resta d'obligacions principals, el mateix tractament sancionador que per a la
resta d'incompliments. Per tant, entenem en este cas que no caldria confeccionar, com
demanen, un règim sancionador especial, perquè es tractaria com un incompliment
contractual genèric amb les conseqüències que ja vénen previstes en el mateix contracte, i
sobretot en la Llei de Contractes.
Amb relació al punt tercer, la creació d'un lloc específic d'accés a eixes dates per part de la
ciutadania. La plataforma en que està licitant-se preveu eixa transparència, com bé sap.
Quant al punt dos, no es pot modificar un contracte una volta adjudicat i en marxa per a
introduir-hi obligacions, com en este cas, ja que comportarien despeses econòmiques per al
contractista, i sobretot que no estaven previstes en un primer moment, sense tindre previst
el cost que representaria per a l'administració pel que fa al pagament o l'equilibri econòmic
de la concessió o una indemnització.
De tota manera, el que supose és que no estem parlant ací de contractes de serveis o,
primerament, de contractes de serveis, com puguen ser redaccions de projectes, que són
contractes de serveis o de consultoria, sinó que estem parlant dels grans contractes de
serveis o concessió de serveis que tenen les administracions i este Ajuntament, com la
recollida de brossa, el transport urbà o el subministrament d'aigua.
He de dir, que també ho sap, que el contracte de recollida de brossa i neteja ja incorpora
eixa clàusula opendata i està en vigor. I quant a la resta de contractes, saben que alguns
estan prorrogats perquè estan a punt de finalitzar i el que està fent-se ara és la preparació
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d'eixos plecs nous. Per tant, considere que no estem en el moment ara de revisar, sinó de
proposar per al futur contracte.
Un tema que jo crec que no s'ha comentat és el..., i pensem que és de vital importància, és
l'avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals que puga tindre eixe traspàs
d'informació, per tal de... limitar o controlar eixe traspàs o la protecció de... la Llei de
protecció de dades, valga la redundància. Hem considerat incloure, ara sí, una clàusula tipus
en el PCAP. En el moment que s'incloguen estes clàusules opendata, cosa que comportarà
l'obligatorietat per part del concessionari, del contractista, que es faça una avaluació dels
riscos previs a la inclusió o al tractament d'eixa informació, i que ens reporte eixa anàlisi
pràvia per vore si contradiu la Llei de protecció de dades i, sobretot, perquè no podem
permetre que la transparència acabe afectant també drets fonamentals i individuals de les
persones.
Quan al punt que feia referència de la transparència..., vosté sap també... de l'opendata,
perdone... Vosté sap que estem licitant la plataforma IoT. Esta informació, en el format
opendata, sap que requereix tindre eixe suport d'eixa plataforma per a poder interpretar, per
a poder arreplegar eixa informació que pot vindre de part dels nodes; que sap que estem en
un procés de compra pública innovadora, que vindrà de la sensòrica, que vindran les
càmeres que estem instal·lant a la ciutat i per descomptat que vindrà també de l'imput
d'informació que ens donen o rebem dels serveis municipals, dels contractistes municipals.
Però fins que no tinguem eixa plataforma, que al final interpreta i recopila eixes dades,
sobretot en quin format han de vindre donades eixes dades per a fer-les compatibles amb
eixa plataforma, encara que posem eixes clàusules, a dia de hui, com puga estar la del
contracte de la recollida de brossa, no podem tractar-les com voldríem.
Per tant, una part de l'estratègia d'este govern és que Alcoi siga SmartCity. De fet tenim una
estratègia de ciutat, tenim un pla estratègic. I, quant a la governança dins d'eixe pla
estratègic, és fonamental per a este govern el tema de la transparència. Pensem que a
través d'estes noves tecnologies i, bé, de l'internet de les coses, que hi ve aplicat, pensem
que arribarem a eixa transparència que jo crec que mereix l'era on estem ara. Hem encetat
el segle XXI i crec que el tema de la governança requereix eixe avenç. I, bé, ací estem.
Sra. Obiol: Bé, nosaltres estem satisfets. Pensem..., ja ho vam demanar en el plenari
anterior respecte de les subvencions a entitats, pensem que també en el tema de la
transparència en els serveis públics ha de ser important aquesta transparència més enllà
que sabem que està la plataforma i que pots adreçar-te a aquesta. És molt complicada per a
un ciutadà de base poder accedir a una plataforma d'aquestes característiques i poder
entendre la informació.
A banda de l'opendata d'aquestes qüestions de què vosté parlava, pense que hi ha coses
més senzilles que es podrien fer ja, amb un Excel. Pense que hi han dades de serveis
públics que s'estan generant, que han de ser sempre agregades, per descomptat. No ho he
posat ací, però òbviament, com ha dit la senyora Zamorano, és una qüestió molt important.
Les dades han de ser confidencials, han de ser tractades segons la Llei de tractament de
dades, i sempre pensant que allò que es faça públic ha de ser agregat, i sobretot en una
ciutat com la nostra que no puga ser identificable, que a vegades hi ha números molt
menudets que poden ser identificables i saber de qui estem parlant. Això, òbviament. Per
tant, entenem que estem en la mateixa línia. Creiem que hi ha coses, a banda dels passos
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que està pegant el govern per avançar en aquesta licitació, que pensem que són importants,
que podrien estar fent-se i podrien..., o fins i tot millorar-se. L'altre dia vaig estar intentant
buscar amb el geolocalitzador on havien fet control de plagues, i és molt complicat trobar
això en uns carrers molt determinats. Potser la qüestió és que, si ja s'està fent, caldria: una,
donar publicitat a allò que s'està fent, perquè crec que és una cosa bona per part d'este
govern. I, dos, intentar millorar, identificar aquelles qüestions que no acaben de funcionar,
per a un ciutadà normal, no per a algú que està en l'administració i coneix tot el seu
funcionament.
Sra. Zamorano: Sí, com li he dit, jo crec que estem d'acord amb la filosofia del prec. El que
no puc estar d'acord és en els punts, i pels motius que jo he comentat un per un. Ara en la
introducció que ha fet ara de les dades, potser que... m'ha reconegut que estan en molts
casos, però que, potser, hem d’apegar-los una volta pel tema de l'accessibilitat perquè
poden estar amagades. Però ja no estem parlant de falta de transparència, sinó que està
reconeixent vosté que en molts casos hi estan; per tant, per una banda, no li’l puc acceptar
pels motius, jo crec que més o menys tècnics i de forma de parer que li he anat exposant.
Però també perquè implícitament en estos punts veig que hi ha o que reprodueix el mantra
que alguns partits de l'oposició... Jo no sé si han arribat a pactar, de fer entendre o fer veure
a la ciutadania que el Govern del PSOE peca de falta de transparència o que no som
transparents, quan ja li he dit o li he demostrat que almenys, en el tema de contractació
pública, la realitat no és eixa.
45. 27711/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA MILLORA DE LA INFORMACIÓ DIRECTA A LA CIUTADANIA
El grup municipal Guanyar Alcoi presenta el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l'actualitat la ciutadania utilitza multitud de mitjans per a comunicar-se, diferents xarxes
socials i serveis de missatgeria a les que es poden accedir des d'ordinadors o dispositius
mòbils. A pesar d'aquesta ampla varietat de canals comunicatius trobem que en certs
assumptes o en certs moments la informació que s'emet des de l'Ajuntament és insuficient
per no arribar al seu públic objectiu.
Creiem que es poden buscar alternatives a un model en el qual la informació s'emet per
diferents canals de forma generalitzada, en el qual es fan publicacions a xarxes socials o
s'emeten anuncis pels mitjans de comunicació, i s'espera que arribe a les persones
interessades.
Entenem que amb les possibilitats actuals, a banda d'utilitzar eixe model de transmissió
generalista es podrien buscar fórmules que feren arribar a persones concretes les
informacions concretes que volgueren i que garantiren o almenys ajudaren a fer que la
informació arribe al seu públic objectiu.
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Plantegem un sistema de subscripció a comunicacions de l'Ajuntament en el qual la persona
que ho desitge puga inscriure's de forma voluntària al servei de comunicació de l'Ajuntament
i puga subscriure's als diferents canals d'informació triant els seus interessos per temàtiques
i si vol que se l'informe només d'incidències que l'afecten directament o d'altres qüestions
més generals. Des de l'Ajuntament es filtrarien els destinataris/es per fer arribar cada
comunicació directament a qui ho desitge i considere necessari.
Per posar un exemple, una persona podria inscriure's, facilitar les seues dades i com vol que
se li comunique la informació i rebre notificacions personalitzades sobre incidències que
l'afecten com restriccions de trànsit cap a sa casa cap al seu garatge o si se li efectuarà un
tall d'aigua temporal per manteniment sense necessitat d'haver de buscar la notícia a les
xarxes o als mitjans de comunicació.
Per un altre costat es podria subscriure a les notícies referents a alguna àrea, temàtica o
regidoria i rebre només notícies referents a cultura o esports, per exemple.
Les notificacions es podrien fer mitjançant SMS, Whatsapp, Telegram o correu electrònic
segons es considere.
Creiem que un servei com aquest seria molt útil i milloraria la comunicació entre l'Ajuntament
i la ciutadania.
Per tot això demanem:



Que s'estudie la implantació d'un servei de comunicació de l'Ajuntament al qual
puguen subscriure's voluntàriament les persones que ho vulguen i se'ls facen arribar
informacions concretes depenent de les seues preferències i necessitats i que es
faça d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.»

Sr. González:
Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, faré, bé, llig directament l’acord: el que demanem..., demanem
un servei per a millorar la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania.
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el punt del prec.
Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde ―Sr. Alcalde: Eleve un poquet el to de veu perquè
sí que se la sent fluixet. Sra. Sanjuán: Parle un poc més fort? Sr. Alcalde: Sí, sí, parle més
fort. Perfecte―. Acceptem el prec, entre altres coses perquè ja ho estem fent. Per exemple,
des de Cultura s'utilitza l'anomenat Club de l'Espectador, mitjançant el qual s'envia un correu
electrònic amb la informació a tots els que estan subscrits. A més a més, vàrem estar
treballant amb les llistes de difusió mitjançant whatsapp, que vàrem decidir estudiar millor
per a valorar millor el preu, l'impacte i la possible contradicció amb la Llei de protecció de
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dades, com bé ha explicat abans la meua companya Lorena Zamorano. De qualsevol
manera, continuarem estudiant aquesta i qualsevol altra proposta.
Sr. González: Bé, gràcies. Recorde això en un altre plenari en què va sorgir també este
tema de la falta d'informació en moments puntuals, potser, i ja es va proposar que es
buscara alguna fórmula, ens van dir que estaven oberts a propostes. Això hem fet, hem
plantejat una proposta. Jo crec que és això, que el que demanem... sé que s'estan fent estes
coses: llistes de distribució, per correu com el Club de l'Espectador; però el que demanem
potser no ha de ser una cosa tan difícil de fer, a banda de buscar la protecció de dades.
Però, al final, realment seria que es creara una base de dades, amb les dades cedides
voluntàriament, en que es puguen filtrar les comunicacions en uns casos, i que en cada casa
es trien les persones que han sol·licitat eixa informació i s'envia pel mètode que s'haja
decidit, i ja està.
Crec que això..., que milloraria la comunicació de l'Ajuntament amb la ciutadania. Que es pot
fer una subscripció directa i concreta per a açò o que es pot fer una app o que, per exemple
això també que és una... l'aplicació de la Línia Verda té per exemple un apartat de notícies i
alertes, però que es pengen..., bé es penjaven perquè fa temps que no s'actualitza, però bé.
Es penjaven notícies generals i no hi havia cap mena de filtre, i el que demanàvem és que
es buscara una fórmula perquè cadascú, per exemple, quan van a fer-ser talls d'aigua a
casa, que sabem que s'informa per twitter i facebook, per les xarxes, però és molt complicat
que totes les persones se n'assabenten, si no ho miren, si no troben la publicació concreta.
Perquè la gent, entenem que tampoc no ha d'estar pendent del que comunica l'Ajuntament
sempre. Per això també entenem que hi ha voltes en què es posen avisos a les finques
afectades, però creiem que una proposta així, en coses així o en talls de carrers o talls
d'entrades de garatges o qüestions així, es podria informar directament a qui li afecte
concretament i que li arribara la notificació.
Ens alegra que s'estiguen buscant eixes alternatives, i esperem que s'arribe a una solució
bona. Gràcies.
Sra. Sanjuán: Que sí, que estem estudiant possibilitats i fórmules, i obertes a qualsevol
proposta que ens puguen fer. Però sí que m'agradaria que entenga una cosa, i és que
possiblement a tota la ciutadania, encara que fem aquesta app o qualsevol altre sistema,
potser no hi arribem. Nosaltres ho intentarem i estudiarem qualsevol proposta, i ja li dic que
estem en la mateixa línia; però, a voltes, a tot el món és impossible arribar.
46. 27716/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA PREC SOBRE LA REDUCCIÓ DE VEHICLES I CONTAMINACIÓ
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la pregunta següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hem conegut a una notícia de l'Ajuntament algunes dades sobre mesuraments de partícules
contaminants al Centre i com amb el descens de vehicles millora la qualitat de l'aire. Es
faciliten dades puntuals i mitjanes d'alguns valors.
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També hem vist com es parlava de la finalitat de les mesures que es prenen en mobilitat i
com aquesta havia de ser canviar el model de mobilitat, no canviant el trànsit de cotxes d'un
lloc a un altre, sinó reduïnt el seu ús.
Sobre açò volem saber:


Quines accions concretes van a executar-se per tal de reduir l'ús dels vehicles de
combustió a tota la ciutat i com estaran calendaritzades?»

Sr. Alcalde:
Li contestarà el Sr. Martínez.
Sr. Jordi Martínez: Bé, al llarg d'esta legislatura el que volem és que eixes mesures siguen
un nou servei d'autobús; l'increment en les subvencions de mobilitat elèctrica, que recorde
que ahir va acabar..., el dia 4 va acabar el termini per a presentar eixes peticions de
subvencions; la creació d'una xarxa de carril-bici a la ciutat, com ja estem fent; i, sobretot, un
altre tipus d'activitats com puguen ser tallers com els que vam fer en la setmana de mobilitat;
o xerrades que puguen donar més informació al ciutadà dels avantatges de la reducció d'ús
del vehicle.
Sr. Alcalde:
Formula el prec?
Sr. González:
Formule el prec, sí.
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:
«Prec


Que les dades completes i pormenoritzades dels mesuraments de contaminació al
Centre dels que parla la notícia i la resta de mesures que s'hagen realitzat o es
realitzen en un futur a la resta de la ciutat estiguen disponibles a la ciutadania de
forma oberta.»

Sr. Jordi Martínez: Sí, gràcies, senyor alcalde. Vaig a acceptar-li el prec. Per descomptat,
com més dades tinga la ciutadania, millor. En estos casos i en cap altre, nosaltres no tenim
cap problema per no amagar cap qüestió. És cert també que hem de canviar els hàbits de
tots i de totes en les administracions, perquè la transparència ha vingut a ser protagonista
però, dia a dia... el treball del dia a dia, a voltes no ens deixa veure encara tots els
avantatges d'eixa transparència, i en això hem d'insistir.
Però també li dic que tinc ganes de no aprovar-li el prec. I tinc ganes de no aprovar-li el prec
perquè a mi em fa la sensació, o em sembla, que vosté presenta este prec un poc..., no
sé..., a mi em fa la sensació, no s'ho prenga directament, que ve a burlar-se de mi o que ve
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a burlar-se del poble d'Alcoi. Perquè ve al Ple següent, després de la conversió en zona de
vianants, i ens diu que no és canviant el trànsit de cotxes d'un lloc a un altre, sinó reduint el
seu ús? Si vosté ha sigut el primer que l’ha incrementat amb la conversió en zona de
vinanats del Centre. Va tindre una oportunitat única, única. Vosté ho va dir «Ens preocupa
dificultar en excés la vida a la gent»; «ens preocupa que per als veïns fóra impossible trobar
aparcament», això és fa amb l'ús de vehicle; «ens preocupa que l'horari de càrrega i
descàrrega fóra suficient per als comerciants», això és incrementar l'ús del vehicle;
«entenem que la qüestió no és moure el trànsit d'un lloc a un altre», «ens preocupava que
l'accés dels residents no fóra suficient», això vol dir incrementar l'ús del vehicle; «i que les
opcions dels veïns es veieren limitades»; «nosaltres creiem que era millor obrir el trànsit
durant més temps que tancar per a la gent», això és incrementar l'ús del vehicle, senyor
González, açò és incrementar l'ús del vehicle ni més ni menys.
És clar!, van tindre una oportunitat única no fa ni un mes, i vostés van decidir incrementar
l'ús del vehicle. De segur que ara publicaran en les seues xarxes que si hem demanat més
vehicles al Govern i no vol... No, no, el que no va voler que hi haguera menys vehicles va
ser vosté! Reconega que va ser vosté, i no fa ni un mes.
Jo crec que en això haurien de canviar l'actitud davant de la conversió en zona de vianants.
Encara n’estan a temps, sabem que estem en un període..., i no pot negar que vosté ha
facilitat molt més temps de circulació de vehicles al Centre, amb molts més horaris i amb
molta més presència de vehicles, perquè ha autoritzat més permisos.
Sr. González: Gràcies. Bé, que jo recorde vam votar les mateixes esmenes a favor que el
Partit Socialista i vam votar les mateixes esmenes... majorment... bé..., vull dir... la moció,
vull dir, la proposta la vam votar a favor. Entenc al final que vam votar el mateix nosaltres i
vostés. Entenem també que la proposta venia com venia, i que les mesures que
proposàvem eren això, el que estem dient, per no dificultar la vida en excés a la gent. Ja
hem dit que parlàvem que no eren hàbils, que eren dificultar... Al final, el que preguntàvem
de les accions concretes que van a prendre's ara no és... entenem que la conversió en zona
de vianants és una d'aquestes. Entenem que s'ha d'acabar.... aquest discurs, que està molt
bé, però que s'han de mirar les coses de forma real, mantenint també que... vull dir, pel que
proposava..., del que deia vosté que nosaltres hem augmentat el dels cotxes demanant
també una àrea més gran per a convertir-la en zona per als vianants. Però tampoc no es va
acceptar. Vull dir, aquestes mesures al final... i les hores que s'han augmentat, que crec que
són dues hores més, tampoc no canvien... no crec que canvien massa les tones de CO2,
que ens voldrà vendre ara que hem augmentat nosaltres.
Respecte del prec, ens agradaria... vull dir, simplement açò, que les dades concretes
estigueren publicades, que ja hem vist que no hi ha cap problema; perquè hem vist també,
per exemple, en el web de l’SmartCity que es parlava abans que podrien mostrar-se estes
dades, que hi ha molts indicadors que o no presenten dades o estan les dades
desactualitzades i no es poden descarregar en formats oberts; és a dir, entenem també que
seria el lloc per on publicar-les. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Senyor González, que no, que vosté va aprovar més vehicles en el nucli
històric i més temps al dia. Dues hores li pareixen poques, doncs són dues hores més que la
proposta inicial, que jo crec que són més de les que va fer el govern. Vostés tenien una
oportunitat extraordinària per a ser més papistes que el papa, que el govern, i apostar per
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una conversió en zona de vianants on circularen menys vehicles pel Centre durant menys
temps; però vosté va triar l'altre camí, i això vosté ha de reconéixer-ho. I hui, hui, encara no
fa un mes, ve a demanar que s'utilitze menys el vehicle. Però, què està contant-me? Però,
què està contant-me, senyor González? Siga coherent amb el que vosté va dir! Siga-ho per
a beneficiar els veïns. L'excusa que vosté vulga, però vosté, al final, el que va aprovar són
més vehicles i més temps al dia circulant pel nucli històric, i ja està. I és que són dades, són
purament dades.
A mi em sap greu que vosté ara haja de justificar-se i ara presentarà dues o tres iniciatives
d'estes... Sí, sí, ha de justificar-se; però és que vosté ho tenia perfectament fa un mes, i ho
va deixar passar.
47. 27717/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA TRANSPARÈNCIA EN JUNTA DE GOVERN I COMISSIONS
INFORMATIVES
Sr. Alcalde:
Sra. Obiol, pot ser?
Sr. Martínez:
La Sra. Obiol, sí.
Sr. Alcalde:
Té la paraula.
Sra. Obiol:
És senzill, encara que hi ha una errada en el títol, hauria de posar “Junta de Portaveus”.
Nosaltres demanem:
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per assolir una major transparència de la tasca realitzada pels diferents grups polítics de la
corporació i la possibilitat d’una millor rendició de comptes a la ciutadania, demanem:




Que els ordes del dia i les actes de les juntes de portaveus siguen publicades al web
de l’Ajuntament d’Alcoi.
Que els ordes del dia i les actes de les comissions informatives siguen publicades al
web de l’Ajuntament d’Alcoi.»

Sra. Sanjuán: Sí, hola de nou. Acceptem el prec, ja que la nostra voluntat és, com he dit
abans, afavorir al màxim la transparència cap a la ciutadania. Sí que és veritat que hi ha una
errada, perquè m'estranyava molt que digueren això de les Juntes de Govern, ja que a les
Juntes de Govern ja es fa. Hem demanat un informe jurídic per assegurar-nos que no hi haja
cap impediment legal quant a les comissions informatives i les juntes de portaveus i, si és
possible, es durà a terme.
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Sra. Obiol: Bé, doncs mostrem la nostra satisfacció per aquesta aprovació del prec. En
principi no deu haver-hi cap problema, perquè són moltíssims ajuntaments d'arreu del país
que les estan publicant aquestes actes i, per tant, esperarem l’informe; però esperem que
siga breu... que el tinguem en breu i que puguem tindre aquestes actes publicades. Gràcies.
Sra. Sanjuán: Sí, bé, són moltíssims ajuntaments... tampoc. Jo he estat buscant i tampoc
no són tants els que sí que publiquen aquestes actes. Però li torne a repetir que acceptem el
prec per a ser els més transparents possibles en tot. Vegem que està bé que la ciutadania
puga accedir a tota la informació possible. A nosaltres també ens interessa que estiga a
l'abast de tots com treballa la Corporació local; així s'evidenciaria més, si és possible més,
com treballa el Govern i com treballen els grups de l'oposició.
Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, se ausenta de la sesión la
Sra. Interventora, Nuria Aparicio Galbis.
48. 27720/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L'ESTUDI I MILLORA DE LA VENTILACIÓ A LES AULES
Sra. Obiol:
Hola de nou.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:
”EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest passat mes d’octubre el CSIC va publicar un seguit de recomanacions per a conéixer
com ventilar els espais tancats, més en concret els espais educatius.
En aquesta guia s’inclouen recomanacions per a evitar la propagació de la Covid-19 en
espais tancats, especialment en les aules dels centres educatius, sempre és clar amb les
evidències científiques que es tenen a hores d’ara. Evidències, d’altra banda, que cada
vegada més mostren major solidesa en assenyalar els aerosols com principals vehicles de
transmissió del virus.
Per eixe motiu, demanem:






Que es facilite aquesta informació a tots els centres educatius de la ciutat i als
treballadors i treballadores dels edificis municipals
Que s’estudie l’adquisició d’instruments de mesura de CO2 suficients per a poder
conèixer quines són les necessitats reals de ventilació de tots els espais dels centres
educatius alcoians i dels edificis municipals
Que s’analitze i s’identifiquen la possibilitat de comptar amb mecanismes de
ventilació forçada eficient.
Que, sobre les mesures anteriors, s’estudie la provisió quan siga necessària de
mecanismes de purificació de l’aire amb filtres HEPA”

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs a mi, com que no m'agrada decebre les
expectatives que es creen, i com que la senyora Obiol en xarxes socials ja ha posat de
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manifest el que anava a contestar jo, doncs no vaig a decebre-la, vaig a denegar aquest
prec, a contestar negativament, encara que hi ha algunes coses que sí que van a fer-se;
però com deia la senyora Obiol... com ho ha expressat en xarxes, som coherents amb el que
pensem i, evidentment, no podem fer allò que no és competència nostra, i això no vol dir que
no ens competisca, i això no vol dir que no ens preocupe, no és el mateix, que és el que vol
insinuar moltes voltes la senyora Obiol. Si que ens preocupa i si que ens ocupa, però,
evidentment hi ha coses que nosaltres no podem assolir, perquè no són competència de
l'Ajuntament. Jo no puc anar a una aula d'un centre educatiu de la ciutat, clavar un aparell
de CO2 perquè jo vulga. Ni Conselleria va a permetre-m'ho, ni el mateix centre educatiu ho
permetrà ni tampoc no és una competència que a nivell econòmic hàgem d’assolir per part
de l'Ajuntament. Per tant, jo el que li diria al Grup Parlamentari de Guanyar és que, en el seu
grup parlamentari de les Corts, fins i tot a nivell nacional, faça aquesta proposta perquè es
duga a terme.
I, com he dit abans, això no vol dir que no anem a fer-ho. Anem a informar i anem a passar
aquesta guia que ha tret el Ministeri a tots els centres educatius de la ciutat, com a
informatiu. Anem a estudiar, com diu el punt 2, a les nostres aules, als nostres centres
educatius, al Conservatori, les escoletes, poder utilitzar-los i poder vore si podem utilitzar
aquests mesuradors per a millorar totes les condicions que hi ha als centres educatius
nostres. I, sobretot, el que sí que volia traslladar és la tranquil·litat absoluta que aquest
govern té perquè tots i cadascun dels centres estan complint amb la guia principal, que és el
protocol que Conselleria d'Educació va traure a principi de curs. És reconegut per tot el món
que és la comunitat o de les comunitats autònomes que millor i més prompte ha actuat en
este sentit traent un protocol que està sent eficaç i eficient, perquè està demostrant-se en els
casos positius que està havent-hi. En cap dels casos hi ha un contagi que es produïsca en el
centre educatiu i, per tant, això vol dir que està complint-se la primera mesura que marca la
guia a la qual fa referència el grup de Guanyar, que és ventilar les aules. Això està fent-se...
i estaria bé que preguntaren a tots els centres educatius de la ciutat si està fent-se, perquè
està fent-se així, i així estem complint el primer requisit, amb la qual cosa, la resta no
hauríem d'estudiar-los.
Sra. Obiol: Bé, deixem manifestar la meua il·lusió perquè tinga en compte els meus
sentiments. No... en cap moment vam parlar... També hauria de llegir bé la nota perquè en
cap moment vam parlar que ens denegarien el prec, teníem la il·lusió que ens l'aprovaren.
Mira! amb això no he tingut sort, i no ho ha tingut en compte; sinó que ens diria el que ens
ha dit, que les competències no són seues. I, evidentment, és una cosa que està repetint
com un mantra, com ha dit la senyora Zamorano, però ara vostés, en qualsevol dels precs
que fem qualsevol dels grups de l'oposició.
Evidentment, a més de parlar dels centres educatius, i també en una tertúlia fa no res a la
ràdio vaig ser la primera a dir i a manifestar la meua satisfacció respecte de la Conselleria
d'Educació d'aquest govern, del Govern del Botànic. Per tant, amb això no estem en la
mateixa línia. Crec i creiem des de Guanyar que ho han fet bastant bé, tot i les dificultats;
però ho han fet molt bé, i no pensem en cap moment que els centres educatius puguen ser
un focus de contagi ni molt menys, i que ho estan fent molt i molt bé. Però pensem que
podem anar una miqueta més enllà, pensem que podem estudiar poder fer-ho una miqueta
millor. Pensem també que, a més, nosaltres no només demanem en els centres educatius
sinó que també, si vosté es fixa, estem demanant també en els edificis municipals, i que pot
ser no es tracta... potser és perquè entenem diferent el govern i la política. No es tracta
Pag. 142 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

d'anar i imposar res, sinó d'anar i manifestar una preocupació, i conjuntament poder fer
algunes coses perquè, a més, si es fixa i s'ha llegit la guia, al final hi ha experiments que
poden fer els mateixos centres educatius i que, per tant, estaria bé, ja que són una ciutat
educadora, com estan manifestant en xarxes, que ho poguérem encapçalar conjuntament.
Que ja sé que no li agrada encapçalar res, però conjuntament amb els centres educatius,
encapçalar una mesura i una consciència major de com està la situació en aquesta ciutat.
Sr. Belda: No vaig a entrar en les provocacions de la senyora Obiol. Ens agrada encapçalar
tot allò que ens competeix i tot allò que és competència nostra, clar que sí, i portem
endavant moltíssims projectes, que vosté no pot apreciar perquè seria dir que el Govern
està fent alguna cosa positiva i vosté a això es nega, encara que ho veja. Però, com he dit,
nosaltres encapçalem moltíssims projectes, i en l’àmbit educatiu ho estem portant, i per això
estem molt orgullosos de formar part de la xarxa de ciutats educadores, i no tan sols de
formar part de la xarxa de ciutats educadores sinó de ser ciutat educadora, ciutat que educa
en qualsevol edat, ciutat en què qualsevol aspecte d'esta està formant a la nostra ciutadania
en totes i cadascuna de les edats.
I, com he dit, anem a passar aquesta guia a tots els centres educatius perquè, evidentment,
la tinguen en compte; anem a estudiar-ho en els centres educatius que siguen competència
nostra per a poder fer; però jo li faria..., vaig a llançar una pregunta que no me la respondrà,
perquè no li toca, però, per què no, allò que proposa per a les aules, no anem al jutjat i
també ho paguem i també hi fem açò? Per què no ho fem als centres de salut, en què no
estan fent-se, aquests mesuraments de CO2 no estan fent-se. També hi podríem anar?
Podríem anar a tants llocs a fer-ho que no són competència nostra, que tal volta
descuidaríem altres aspectes. Per tant, jo crec que el que toca és anar a Conselleria i
demanar-li, si és que al final és una mesura que siga adient, perquè ho estudie i que ho
pose en marxa. Perquè també hem parlat de moltes iniciatives. Ací es parlava en un principi
d'ozó i recorde jo que hi havia una proposta d'algun grup polític de comprar radiadors d'ozó
perquè això netejava, i després s'ha demostrat que no. Vull dir, s'ha de ser acurat amb el
que fem. Però bé, s'ha de proposar i que Conselleria, en les seues aules, actue com ha
d'actuar.
49. 27723/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE MESURES CONTRA EL DISCURS D'ODI
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la pregunta següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al plenari del 29 de maig de 2017 es va aprovar una declaració institucional per a declarar
Alcoi espai lliure de feixisme, racisme i xenofòbia presentada pel col·lectiu Crida Contra el
Racisme en la que es plantejaven diferents punts. Entre ells al punt cinqué es plantejava la
posada en marxa d'una campanya permanent anti rumors que consistira en la creació
d'estratègies amb la finalitat de desmentir els rumors racistes, i l'elaboració d'una guia en la
qual es publicaren les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra
societat.
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Al respecte volem saber:



Quines accions concretes s'han executat respecte a aquest punt d'acord i quines
pensen fer-se?»

Sra. de Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde.
Senyor González, sí que és veritat, el 2017 la ciutat d'Alcoi va fer una declaració institucional
contra el racisme, contra la xenofòbia. Nosaltres, de seguida, vam demanar un informe
intercultural (el DIC), que es va començar a treballar a partir del 2017 amb intervencions,
amb contactes amb associacions de veïns, amb molta, moltíssima gent que treballa a Alcoi,
per fer açò.
Es va fer el DIC, com li dic, el dictamen Diálogo Intercultural en Alcoi. El 2018 es va aprovar,
i ja vam començar a treballar. En el moment en què vam començar a treballar, vam detectar
que era una marca de promoció per convivència social i diàleg intercultural en l’àmbit local,
d'Alcoi. L'objectiu, doncs, enfortir la societat civil alcoiana a partir de la consideració de la
ciutat com un factor positiu i fonamental per a la seua continuïtat. De fet, sí que puc
anomenar-li totes les activitats que s'han anat realitzant durant el 2018-2019, com són la
Mesa de Diàleg Intercultural amb les associacions de veïns Eixample-Benissaidó, Zona Alta,
Centre, Zona Nord, Batoi, Santa Rosa; tallers artesanals de tela amb els veïns; trobada
intercultural i trobades solidàries; taller teatral des del... en l'àmbit.. des de l'altre costat;
treballs amb gent de nacionalitats diferents, com ara Romania, el Marroc, Algèria, el
Senegal, Mali, l’Equador, Espanya... Puc comentar-li’n moltíssims. Si volen, el que puc fer és
passar els informes (el DIC) perquè coneguen de quina manera s'està treballant des del
2017, fent el que és l'estudi fins al 2018 de totes les activitats; de 2019 amb totes les
activitats que s'han realitzat: taller d'etiqueta, taller de valencià per a immigrants, debat dirigit
en Ràdio Alcoi que vam tindre un 16 d'octubre de 2019; el 2020 el teníem calendaritzat amb
tota una sèrie d'activitats amb els centres educatius contra la xenofòbia, antirumors, tallers
molt especialitzats. El problema va ser que va vindre la pandèmia en el 2020 i vam haver
d’anul·lar-los i postposar-los fins al 2021 o quan es puguen fer.
Però, sí que vos puc contar que tenim ―no sé si ho veieu― el DIC, el dictamen amb la foto
al parc de la Uixola, amb tots els col·lectius que hi vam estar col·laborant i totes les accions
que s'han realitzat, fins que hem pogut fer aquests grups locals.
Si que puc dir-vos que en el 2019, a pesar de la pandèmia, s'han fet dos tallers... dos
sessions formatives en matèria d'immigració, regularització per als treballadors del
departament. Una mesura de reciclatge per a poder continuar i poder avançar en aquests
temes. També, l'Escola d'Acollida, vinculada en Pangea, amb la Creu Roja, que està
treballant amb l'idioma, la història, el coneixement de la ciutat i de tots els veïns i veïnes de
la ciutat d'Alcoi.
Però no tan sols el punt cinqué que vosté m'ha comentat, senyor González, sinó el huité,
perquè l'Ajuntament es va comprometre a donar suport i difusió a jornades de solidaritat amb
totes les entitats, i estem fent-ho, continuem fent-ho. El que jo li pregunte és, en el punt... al
principi de... en el punt sisé, que van proposar a la plataforma formar part del Consell de
Benestar Social, una entitat la declaració de la qual va ser llegida per Anna Climent, vam
quedar que eixa plataforma formaria part del Consell de Benestar Social, però eixa
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plataforma no està com a entitat local, no ha fet, pense jo, eixe requeriment quan ens vam
posar en contacte amb ells per a fer-ho. Nosaltres sí que estem fent totes estes activitats.
Sr. González: Gràcies.
50. 27622/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
MOCIÓN CONTRA LAS PINTADAS VANDÁLICAS EN NUESTRO MUNICIPIO
El grupo municipal Vox presenta la siguiente moción:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestro municipio venimos padeciendo una serie de ataques vandálicos a nuestro
patrimonio cultural, comercios y propiedades privadas en firma de pintadas y grafitis, es por
ello que es necesario que el Ayuntamiento de Alcoy tome las medidas necesarias y
contundentes para frenar esta práctica que degrada la imagen de nuestra ciudad, teniendo
consecuencias gravosas por el elevado coste que supone la limpieza de los mismos para las
arcas del municipio. A día de hoy, nuestro Consistorio no cuenta con ninguna Ordenanza
Municipal especifica sobre actuación contra las pintadas vandálicas, en su Articulo 139 la
Ley 57/2033, 16 de diciembre, de medidas para la modernización de gobierno local expone:
“ Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de
sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes
locales podrán, en defecto de normativa sectorial especifica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidos en las correspondientes Ordenanzas, de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículo siguiente”.
Es por ello, que luchar eficazmente contra esta lacra, es preciso adoptar medidas en
muy diversos ámbitos. En primer lugar, facilitando las intervenciones de limpieza, agilizando
el procedimiento administrativo y asegurando al propio tiempo que se cumplan los requisitos
técnicos que requieren este tipo de intervenciones y se planteen las soluciones mas
adecuadas en cada caso. Es igualmente necesario que se impulsen medidas de
concienciación social y ciudadana, entre las que debe incluirse el fomento del grafiti
autorizado. Por otra parte, deben arbitrarse medidas preventivas y disuasorias, entre ellas la
agravación de las sanciones y la intensificación de la vigilancia policial y la colaboración con
las instancias judiciales y fiscalía.
Por todo lo anterior, el grupo político municipal VOX Alcoy mediante el presente
escrito presenta los siguientes puntos de acuerdo:
Primero.– Realización de una ordenanza especifica sobre la regulación y la sanción
de grafitis y pintadas vandálicas en nuestro municipio, con multas ejemplares.
Segundo.– Realización de una campaña de concienciación social a nuestros
jóvenes sobre el valor de nuestro patrimonio, y la necesidad de evitar conductas incívicas.
Tercero.– Limpieza de todas las pintadas vandálicas de los espacios públicos y
monumentos de nuestro municipio.”
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Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, voy a leer los puntos de acuerdo pero voy a incluir la enmienda
en el punto primero que nos ha presentado el Partido Popular que la aceptamos y la meto
en los puntos de acuerdo.
El Sr. Abad, Portavoz del grupo municipal Vox, lee los puntos de acuerdo de la moción que
incorporan la enmienda del Partido Popular, en los siguientes términos:
“Primero.– Crear una mesa de trabajo formada por todos los grupos políticos con el fin de
actualizar la ordenanza municipal de Higiene Urbana y estudiar el desarrollo de la regulación
y sanción de grafitis y pintadas vandálicas en nuestro municipio.
Segundo.– Realización de una campaña de concienciación social a nuestros jóvenes sobre
el valor de nuestro patrimonio, y la necesidad de evitar conductas incívicas.
Tercero.– Limpieza de todas las pintadas vandálicas de los espacios públicos y
monumentos de nuestro municipio.”
Sra. Obiol: Gràcies, seré molt breu.
Entenem, d'entrada, que aquesta moció ja està inclosa... o els punt d'acord d'aquesta moció
ja estan inclosos en una ordenança anterior. Potser, només cal demanar que s'acomplisca,
no? Pensem també que el vandalisme és evidentment un comportament que cal eradicar;
però no definix el que és i, estic segura que el que pensa vosté, com a Vox, del que és
vandalisme és totalment contrari al que pensem nosaltres a Guanyar, i això ens preocupa
també, saber amb quin concepte estem treballant.
I també, d'altra banda, trobem que és un moment totalment inoportú. Podem estar d'acord
que la ciutat està massa bruta, que necessita més manteniment, que hi ha pintades que no
haurien d'estar i que s'han de prendre mesures per a eradicar aquests comportaments. Però
no podem obviar que estem en una situació dramàtica des del punt de vista sanitari i social,
que està generant molt de descontentament i ressentiment social, i més que en generarà, i
incloure ara, precisament ara, mesures de control social, ens sembla totalment inoportú.
Per tant, creiem que amb l'ordenança, si no és que el govern manifeste que no s'està
complint i que no és útil, creiem que és suficient i, per tant, nosaltres de moment considerem
que no toca aquesta qüestió ara.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde.
Doncs des de Podem no podem estar més d'acord amb la manifestació que ha realitzat la
companya de Guanyar, i, de fet, la nostra intervenció va una miqueta en la mateixa línia.
Entenem que no és necessari duplicar esforços quan ja precisament tenim una ordenança
sobre higiene urbana, i en tot cas, el que hem de fer és que es complisca precisament
aquesta ordenança.
I, per una altra part, entenem també, i això no s'ha fet fins ara, que hem d'exigir més control i
seguiment de l'estat de neteja i higiene urbana de la nostra ciutat, perquè hi ha una empresa
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que per contracte ha de fer precisament la neteja d'eixe tipus de neteges específiques de la
nostra ciutat. Per tant, el que demanem és que es complisca l'ordenança d'higiene urbana, i
que es faça més control de la neteja i manteniment de l'estat de neteja i higiene de la nostra
ciutat.
I respecte de la moció, al mateix temps vull afegir que hem d'intentar fugir d'aquest vessant
alarmista, perquè es planteja com si a Alcoi hi haguera atacs vandàlics. Jo entenc que en
alguns casos pot haver-hi falta de civisme, però crec que hem de ser una miqueta més
rigorosos a l'hora d'expressar-nos, sobretot davant la situació tan complexa com tenim en
aquests moments.
Sra. Rosa García: Sí, gracias.
Bueno, la moción de Vox se centra en las pintadas vandálicas que desde luego son un
problema, igual que el ensuciar las calles tirando basura o no recogiendo lo que se tiene que
recoger.
Yo... nosotros, desde el Grupo Ciudadanos, creemos que hay que separar muy claramente
lo que es el vandalismo, que son las muestras de incivismo y que son esas pintadas
indiscriminadas de las cuales supongo que se nos está hablando el señor Abad, del arte
urbano que, siempre que cumpla las normas de cada ayuntamiento, tiene el resultado
opuesto a esas pintadas. Es enriquecedor, y puede incluso mejorar zonas que se
encuentran en deterioro.
Una vez dicho esto, teníamos muy claro desde el principio que la moción la íbamos a apoyar
en sus puntos 2 y 3, pero respecto al primero, teníamos las dudas que han planteado
también el resto de grupos que me han precedido, porque, hay dos ordenanzas, la de
higiene urbana y también la reguladora de la conservación y de la inspección técnica de
edificios, en las que el ayuntamiento ya regula. Ahora se ha cambiado el punto por una
enmienda que hace el Grupo Popular en el cual habla de una creación de una mesa.
Nosotros siempre, siempre, nunca nos vamos a negar a ninguna propuesta que sea
estudiar, y menos cuando es plural y cuando entran todos los grupos; pero, a mi me gustaría
que si puede me especifique exactamente para que trabajaríamos en esa mesa. Porque,
claro, ya le digo que vamos a aprobar la moción, pero a ver que se haría en esta mesa, me
gustaría que me explicara, gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
És cert, era una de les qüestions que anàvem a plantejar hui, que a banda de l'ordenança
d'higiene urbana, també estava la d'inspecció tècnica d'edificis, en la qual també parla de la
neteja dels grafits i de les pintades que pot haver-hi als edificis de la nostra ciutat. També
vull matisar que no és el mateix un grafit que una pintada i el valor artístic que es puga
mantindre d'un i de l'altre, i que puguen estar reconeguts.
És cert, el fet de marcar una ordenança hauríem de valorar exactament quin és el valor, si
cal fer una altra ordenança o simplement implementar les que actualment tenim fetes.
Al llarg d'esta legislatura Compromís ja ha presentat alguna actuació i ha presentat en
comissió informativa algunes neteges com el de la Unitat Tècnica de Serveis Socials
d'Oliver, que estava bruta i van tardar. També a l'Explora i que hi ha hagut algunes pintades
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que han tardat i que haurien de reclamar a l'empresa adjudicatària del servei que faça com
més prompte millor les neteges de...
Aleshores, nosaltres estem d'acord en els punts d'acord, excepte en el de crear una
ordenança nova. Entenem que crear una mesa de treball ens sembla bé, si al Govern li
sembla; però el que sí que demanaríem és que s'implementaren les ordenances que tenim.
Si tenim una ordenança d'higiene urbana i tenim una ordenança d'inspecció tècnica d'edificis
que marquen que s'han de netejar, que es puga fer el control d’aquests.
Sr. Ruiz: Sí, senyor alcalde. Moltes gràcies.
Bé, en primer lloc, vull agrair al regidor de Vox que haja acceptat la nostra proposta dins del
primer punt, sobretot perquè veiem que era excessiu poder generar més text normatiu des
de l'Ajuntament, quan ja teníem una ordenança que podem estudiar la possibilitat de
millorar-la, per tal que siga més efectiva i, sobretot, que aconseguisca el que entenem que
tots volem, tindre una ciutat més neta i un espai urbà més agradable per a tots, no?
Per tant, el nostre vot favorable i la predisposició a treballar per aconseguir que l'ordenança
millore i que s'acomplisca.
Respecte del tema de la inspecció tècnica d'edificis, està en marxa el canvi, i és una bona
oportunitat, en primer lloc per a complir-la, no només en qüestió de grafits, sinó també en
revisió d'edificis en ruïna i en risc de poder fer fallida, sinó també per a poder analitzar la
situació d'eixos textos i actualitzar-los.
Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. Tam com ja han dit en els companys d'altres partits que
ens han precedit, jo crec que tot açò ja ho tenim regulat. Ja ho tenim regulat amb el que
serien les dues ordenances que s'han comentat abans, amb la d'higiene urbana i amb la
d'inspecció tècnica d'edificis. De fet, jo tenia ací els punts realment on s'ha..., on diu ben clar
que açò està prohibit. Diu «es prohibix qualsevol...», en el punt 12.7, on posa l'ordenança,
diu «es prohibixen qualsevol classe de pintades i inscripcions, adhesius, cartells a la via
pública, tant en els seus elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre
els murs, etc», és a dir... I després, en el plec de condicions de la mateixa empresa ja
s'acorda; o un dels punts es diu que es netejaran tots aquells grafits o pintades que
l'Ajuntament requerisca, tant en edificis públics com en altres llocs que es diguen a
l'empresa, en este cas, ja que és l'adjudicatària.
Evidentment, per tant, jo crec que açò no cal, encara que sí que sóc conscient i prenc nota
del que s'ha dit, que moltes vegades s'endarrerixen aquests treballs i que, evidentment,
doncs estarem controlant l'empresa i demanarem tots aquells treballs. També és veritat que
allò que se'ns ha demanat, moltes vegades, s'han endarrerit per qüestions tècniques, perquè
no és agafar i pintar, sinó que a voltes necessita un estudi per a vore de fer el menor mal a
eixe edifici; per tant, insistirem en això.
També s'ha de dir que des del Departament s'han tramitat expedients sancionadors per
grafits, iniciats per denúncia de la mateixa Policia Local. I tots som conscients un poc de
l'incivisme que tenim, de l'incivisme que tenim a la nostra població en algunes qüestions. I
en són una minoria, però moltes voltes se'ls presenta el cas i hem de continuar insistint.
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Per tant, jo no veig estos punts d'acord, i tan sols respecte del punt que ha presentat el PP,
sí que en algun moment es podria vore de tractar o actualitzar o vore de quina manera
podem implementar des de l'ordenança municipal d'higiene que aquests grafits siguen... que
estiguem més damunt d'eixes pintures vandàliques. Però, així i tot, torne a insistir, que
moltes vegades no se sanciona, però no perquè no es vol, sinó perquè no es té constància
de qui ha sigut la persona que ho ha fet. I tinguem clar que moltes voltes no podem accedir
o no podem saber quins han fet estes accions.
Sr. Abad: Bien, es notable que la ciudad está llena de pintadas y de grafitis por todas las
calles de la ciudad, parques, jardines, monumentos, etc. Y sí que es verdad que está
regulado por las ordenanzas, pero aplicación cero, porque ya queda poco espacio en la
ciudad para poder continuar expresando sus ideas y sus puntos de vista, como bien me
atribuyen aquí la doble vara de medir de la izquierda, que les parece perfecto que las
paredes se pinten, porque yo no sé cómo tendrán su casa, yo creo que paredes pintadas
pocas tendrán. Pero bien, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Pero les voy a
entregar unas fotos y, no sé si esto para ustedes es arte, es limpieza, no sé si las ven claras
las fotos, pero pueden pasearse por cualquier parque de la ciudad, por cualquier calle de la
ciudad, y están llenas y repletas, a parte de comercios, garajes, persianas, contenedores de
la basura, que también empiezan a tener pintadas, mobiliario urbano, farolas, estructuras de
luz, etc. Si la ordenanza ya lo regula, por qué no se está aplicando la ordenanza?
En el primer punto nosotros pedíamos hacer una ordenanza específica, aceptamos la
enmienda del Partido Popular porque, crear una otra ordenanza, pues lo vemos un poco
también... desmesurar un poquito y exagerar, pero crear una mesa de trabajo para poder
desarrollar con mejores ideas consensuadas con todos los grupos políticos, y que tampoco
estén de acuerdo en eso? Bueno, sí que lo puedo entender, porque lo propone Vox. Eso es
el fin. Ya lo dijo el Grupo Podemos al principio de legislatura, que todo lo que presentáramos
nosotros, aunque fuera bueno para la ciudad, votarían en contra. Pues muchísimas gracias
al Grupo Podemos y al Grupo Guanyar, que como siempre continuaran llamándonos
extrema derecha, y que todo lo que digo yo, incita al odio, y esta moción no creo que incite
al odio, aunque la señora Obiol, por supuesto que lo enfocará en ese sentido. Gracias.
Sra. Obiol: Bé, jo he començat dient que potser el problema principal seria que acordàrem
què entén vosté per vandalisme, que seria segurament diferent del que entenem nosaltres
per vandalisme. Per tant, si vosté, amb dades, ens convida a una mesa i a una reunió amb
tots els grups polítics per a definir això per a millorar l'acompliment d'una ordenança que ja
existix, i que, a més, el senyor Silvestre ens ha exposat quines sancions han posat i com es
fan complir... Però és que només que busques, trobes notícies d'anteriors sancions, en què
es demanen treballs a la comunitat. A més a més, per a arreglar aquestes qüestions en les
quals, segurament, en algun punt estarem d'acord, serà complicat. També li dic..., perquè no
sé si s'adona que s'ha presentat a unes eleccions per a fer ideologia, perquè la política és
això. Per tant, nosaltres votarem que no a esta moció.
Sr. Santiago: Gràcies de nou.
Vox és como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o siga, jo m'ho dic tot. M'ho dic
tot i comence a dir coses que en aquest saló de Plens avui mateix no s'han parlat.
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Nosaltres, en la primera intervenció hem deixat ben clar què entenem, que la manera per a
tindre la nostra ciutat neta passa perquè hi haja un veritable compliment de l'ordenança i les
ordenances que regulen aquest tipus de situacions.
Des de Podem el que demanem és que hi haja més control i seguiment per part del Govern
Municipal, i també en este cas de l'empresa, perquè faça els deures i mantinga neta la
nostra ciutat en allò que respecta a les diferents pintades. Per tant, des de Podem no anem
a donar suport a la proposta de Vox.
Sra. Rosa García: Sí, bueno, aunque señor Abad, sí, no me ha contestado. La pregunta era
muy sencilla porque queríamos saber si lo que ustedes están pidiendo que... bueno, casi
más sería el señor Ruiz, ¿no?, que ha hecho la enmienda, que se revisara y se actualizara
toda la ordenanza municipal de higiene o que se actualizara o se especificara o se incidiera
únicamente, dentro de esa ordenanza, los temas... el punto que afecta específicamente a
las pintadas. Quería saberlo pues por ver si podía ser factible o no podía ser, también
escuchar un poco el primer turno del gobierno local para ver si eso se podía hacer o no se
podía hacer.
De todas manera, yo, vuelvo a insistir en que creo que un trabajo conjunto de toda la
Corporación para intentar mejorar algo que ya tenemos, que ya se nos da de hace algún
año, pues no está mal. Quizá a la hora de formar esta mesa, si se ha aprobado, que
supongo que sí, podríamos ver si a lo mejor en vez de una regulación de la ordenanza o un
cambio podríamos elaborar un plan de actuación, pero bueno, eso ya se vería.
Vamos a dar nuestro voto favorable.
Sr. Ivorra: No tinc res a dir en esta intervenció.
Sr. Ruiz: Gràcies. Simplement vull insistir que hi ha un problema, hi ha una proposta de
solució. Doncs, si entre tots podem cooperar i poder col·laborar a resoldre eixe problema i a
millorar les condicions de la ciutat, doncs el Partit Popular està ací per a treballar, és clar.
Sr. Silvestre: A vore, senyor Abad. A vore, vosté diu que té un objectiu. És a dir, que
l'objectiu..., jo crec que el perseguim el mateix i ja està regulat. Vaig a prendre les paraules
de Podem, és a dir, anem a intentar fer un millor control i seguiment de la higiene urbana.
Però, a vore, vosté diu «és que està tot ple, està tot ple». A vore, estem amb el de sempre,
també tenim bosses que estan fora dels contenidors, també tenim... és a dir, contínuament
anem treballant i anem actuant. I en este sentit, doncs anem a continuar i anem a intentar...
Al cap i a la fi, vosté el que busca és que es controle una miqueta més, que intentem netejar,
i que es millore l'aspecte. Doncs, anem a intentar-ho.
Quant a la mesa, doncs no sé jo si es podria convocar una mesa o si podrem fer... Doncs
bé, potser, em comprometa a estudiar-ho i, si fa falta, ajuntar-se els diferents grups polítics i
tractar d'alguna manera a vore en què podem millorar l'ordenança o en què es pot millorar la
implementació d'estes ordenances. Jo crec que ja està tot prou regulat, i l'únic problema és
intentar millorar i que es vaja netejant i controlant. Gràcies.
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Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde. Como bien dice el señor Martínez, la ordenanza está
creada, se regula; pero no se aplica, no se aplica en condiciones, o sea porque las
mociones no se han hecho en los últimos cinc... las pintadas y los grafitis no se han hecho
en los últimos cinco años. Hay grafitis que llevan décadas ahí, y ni se han limpiado, ya no de
este Gobierno, sino del Gobierno anterior, existían pintadas y siguen estando. El problema
es que la ordenanza no se aplica, entonces, crear... jo creo que la propuesta que nos hizo el
Partido Popular de crear una mesa consensuada por todos, donde podamos... donde
podamos negociar y ver los puntos para poder mejorarla, pero no toda la ordenanza de
higiene urbana ni la otra ―le contesto a la señora García― sino solamente, concretamente,
los puntos donde se regula lo que es los grafitis y las pintadas vandálicas. Para mi, todo lo
que se sale fuera del margen legal, es vandálico. Yo no sé que interpretación tienen otros
pero para mi, todo lo que no cumpla la ley, para mi ya está fuera de la ley. Eso es así de
claro.
A mi me gustaría que esto saliera adelante, veo que hay grupos que no están predispuestos,
pero ya por su naturaleza, eso está claro; pero agradezco a los grupos que lo apoyan, y
nada más. Muchas gracias.
Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal VOX, que
incorpora la enmienda propuesta por el grupo municipal *PARTIDO POPULAR, y que queda
establecida en los siguientes términos:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestro municipio venimos padeciendo una serie de ataques vandálicos a nuestro
patrimonio cultural, comercios y propiedades privadas en firma de pintadas y grafitis, es por
ello que es necesario que el Ayuntamiento de Alcoy tome las medidas necesarias y
contundentes para frenar esta práctica que degrada la imagen de nuestra ciudad, teniendo
consecuencias gravosas por el elevado coste que supone la limpieza de los mismos para las
arcas del municipio. A día de hoy, nuestro Consistorio no cuenta con ninguna Ordenanza
Municipal especifica sobre actuación contra las pintadas vandálicas, en su Articulo 139 la
Ley 57/2033, 16 de diciembre, de medidas para la modernización de gobierno local expone:
“ Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de
sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes
locales podrán, en defecto de normativa sectorial especifica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o
limitaciones contenidos en las correspondientes Ordenanzas, de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículo siguiente”.
Es por ello, que luchar eficazmente contra esta lacra, es preciso adoptar medidas en
muy diversos ámbitos. En primer lugar, facilitando las intervenciones de limpieza, agilizando
el procedimiento administrativo y asegurando al propio tiempo que se cumplan los requisitos
técnicos que requieren este tipo de intervenciones y se planteen las soluciones mas
adecuadas en cada caso. Es igualmente necesario que se impulsen medidas de
concienciación social y ciudadana, entre las que debe incluirse el fomento del grafiti
autorizado. Por otra parte, deben arbitrarse medidas preventivas y disuasorias, entre ellas la
agravación de las sanciones y la intensificación de la vigilancia policial y la colaboración con
las instancias judiciales y fiscalía.
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Por todo lo anterior, el grupo político municipal VOX Alcoy mediante el presente
escrito presenta los siguientes puntos de acuerdo:
Primero.– Crear una mesa de trabajo formada por todos los grupos políticos con el fin de
actualizar la ordenanza municipal de Higiene Urbana y estudiar el desarrollo de la regulación
y sanción de grafitis y pintadas vandálicas en nuestro municipio.
Segundo.– Realización de una campaña de concienciación social a nuestros jóvenes sobre
el valor de nuestro patrimonio, y la necesidad de evitar conductas incívicas.
Tercero.– Limpieza de todas las pintadas vandálicas de los espacios públicos y
monumentos de nuestro municipio.”
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los señores asistentes, 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 SOCIALISTA (12),
PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de los concejales del grupo municipal
COMPROMÍS ALCOI (2), rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal VOX que
incorporaba la enmienda del Partido Popular.
51. 27632/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE COCENTAINA
Y ALREDEDORES
El Sr. Abad, Portavoz del grupo municipal Vox, lee el siguiente ruego:
“El jueves pasado día 29 de octubre, se presentó la APP que muestra la visita virtual de las
Murallas de Alcoy.
La situación actual de la zona de “El Portal de Cocentaina”, es lamentable, ruinas, suciedad
acumulada, falta de mantenimiento y colocación de mobiliario urbano (faroles,
papeleras,barandillas, etc.)
Ya que promocionamos las murallas de la Ciudad de Alcoy, dentro de un itinerario turístico
que aumentará las visitas a nuestra ciudad,
Ruego, se tomen medidas urgentes para su acondicionamiento y reparación y que su
mantenimiento sea llevado acabo de forma continua y así realzar nuestro Patrimonio
Histórico.”
Sr. Jordi Martínez: Sí, allí anem a fer dos tipus d'actuacions. Acceptem el prec. Farem una
actuació d'anar intentant netejar la zona contínuament. Sap vosté que és complicat, i
sobretot una intervenció a més llarg termini, que estem plantejant una intervenció integral en
eixa zona per a millorar tot el que és la zona de les muralles de la nostra ciutat.
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Sr. Abad: Moltes gràcies per acceptar el prec, i espere que en un futur estiga tot en
condicions. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez: No hi ha segona intervenció.
52. 27632/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO PARA LA COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA PLAZA RAMÓN Y
CAJAL
Sr. Abad:
Gracias, Sr. Alcalde.
El Sr. Abad, Portavoz del grupo municipal Vox, lee el siguiente ruego:
“Tras la apertura al tránsito de peatones por la Plaza Ramón y Cajal y alrededores, echamos
en falta la colocación de mobiliario urbano como, papeleras, ceniceros, bancos, etc.
Destacamos la falta de mobiliario urbano que personaliza nuestras ciudades, sin ellos el
espacio público tiene menos identidad y carácter y resulta incluso menos visible. Si no esta
prevista su colocación,
Ruego, habiliten la zona del mobiliario urbano necesario para optimizar su visibilidad para
todos aquellos que la utilizan y la viven día a día.”
Sr. Jordi Martínez: Acceptem el prec. Acceptem el prec. En este cas estem ja treballant en
la instal·lació d'eixe mobiliari urbà. Volíem tampoc no complicar-ho, i sent l'espai que és, que
la instal·lació de mobiliari poguera generar algun altre tipus de problema. I jo crec que en
breu estarà tot el mobiliari que vam acordar amb els comerciants i amb els veïns ja instal·lat.
Sr. Abad: D’acord! Doncs, moltes gràcies, perquè la gent troba a faltar passar per allí i
asseure's una estona per vore la gent passejar i altres coses. Moltes gràcies.
53. 27684/2020 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL
TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS.
El Grup Municipal Socialista presenta la moció següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 23 de setembre es commemora el Dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de
dones, xiquetes i xiquets. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació
extrema de la desigualtat de les dones i de la seua pobresa en la nostra societat.
El tràfic de dones i de xiquetes amb finalitats d'explotació sexual és un dels més terribles
negocis del món, si no el major. Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les
dones i les xiquetes representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades a tot el món i el
80% de les identificades a Europa occidental; el 95% d'elles acaben explotades per a la
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prostitució. L'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació (59%) seguida del
treball forçat (34%). Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la pandèmia.
Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i la recuperació
posterior en l'àmbit mundial assignen un lloc prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem
de redoblar els esforços per a protegir a les víctimes del tràfic i evitar que les persones
vulnerables siguen explotades.
Des de l'Ajuntament d’Alcoi assumim que des dels nostres àmbits competencials hem de
continuar treballant per a dotar de recursos i garanties a les dones, xiquetes i xiquets
víctimes d'explotació sexual.
Així mateix volem reconéixer el treball d'organitzacions i col·lectius que continuen prestant
serveis vitals durant la crisi, localitzant a les víctimes i ajudant-les a tindre accés a la justícia,
la salut i l'assistència i protecció socials, i evitant que es produïsquen més actes d'abús i
explotació.
La igualtat entre dones i homes continuarà sent inassolible mentre es compren, venguen i
exploten a dones, xiquetes i xiquets, prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres
països ens indiquen que allí on s'ha regularitzat la prostitució ha augmentat la tracta. Per
tant, entenem que per a combatre el tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb finalitats
d'explotació sexual de manera efectiva cal acabar amb la prostitució.
Cal abolir-la i erradicar el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, defensar
la dignitat de les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant a les
dones, xiquetes i xiquets. Hem de protegir i assistir a les víctimes, cooperar amb els països
d'origen i conscienciar a la ciutadania que és una forma d'esclavitud.
La prostitució i la tracta amb finalitats d'explotació sexual són un dels rostres més cruels de
la feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les
dones el sofriment de les quals s'ha agreujat a causa de la pandèmia.
Per això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament d’Alcoi sol·licitem als altres Grups
municipals, el suport als següents.
ACORDS:
1. Reforçar els serveis municipals per a donar cobertura integral (legal, psicològica, sanitària
i d'inserció sociolaboral, etc.) a les víctimes de tràfic i a dones en situació de prostitució.
Establir les mesures necessàries de prevenció i sensibilització per a desincentivar el consum
de prostitució, especialment dirigides a homes i de manera específica a homes joves.
Adoptar les mesures per a evitar la publicitat de serveis de prostitució.
2. Instar el Govern autonòmic, dins del seu marc competencial, a impulsar les mesures
necessàries per al desenvolupament d'una estructura de suport multidisciplinari per a les
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víctimes, generar consciència social contrària a la compra i consum de prostitució i a la
imatge vexatòria de les dones i a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta
activitat il·lícita.
3. Estrényer la col·laboració amb les organitzacions i col·lectius que presten serveis
d'assistència a les víctimes.»
Sra. De Gracia:
Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Passe a llegir els punts d’acord següents.
La Sra. De Gracia, regidora del Grup Municipal SOCIALISTA, llig els punts d’acord de la
moció.
Sr. Abad: Noticia del 12 de febrero de 2020, «PSOE y Podemos rechazan investigar la
explotación sexual a menores en centros tutelados de Mallorca». Y hoy nos presentan en
este ayuntamiento esta moción, ¿para qué?, ¿para limpiar su imagen? ¡Que vergüenza!
Por supuesto que estamos en contra de la explotación sexual de mujeres, niños y niñas,
¡faltaría más!; pero no de esta moción que llega tarde, muy tarde.
Le pregunto, ¿qué hacemos con la prostitución masculina?, porque también existe, pero
según ustedes no es representativa y, por tanto, entiendo no debemos garantizarles ningún
derecho. Insisto, ¡populistas!
Mientras sus representantes en el gobierno, el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente
Pablo Iglesias, presumen de una Ley nacional contra el abuso de menores en el Congreso
de los Diputados, sus formaciones votan en contra de investigar las agresiones sexuales
contra un grupo de menores tutelados en Mallorca.
El actual gobierno carece de escrúpulo alguno, y no tiene reparos en utilizar los abusos de
menores para hacer política. Quince niñas y un niños tutelados por el Consell de Mallorca,
Consell donde PSOE tiene la presidencia y Podemos la vicepresidencia, fueron explotados
sexualmente durante el año 2019; pero desde el PSOE y Podemos consideran que no es
suficiente para crear una comisión de investigación que esclarezca los hechos y ponga los
culpables a disposición judicial.
Mónica Oltra ocultó pruebas del abuso a una menor por exmarido, durante meses
silenciada. Anulan la sentencia y ordenan repetir el juicio, y examinar informes exculpatorios.
Por todos estos casos y otros más, sorprende que ustedes presenten estas mociones. A
ustedes ya nadie les cree. Cuando realmente tienen que proteger a las mujeres, las dejan
solas, en estos casos niñas indefensas. Gracias.
Sra. Obiol: Esta nit, davant del discurs ple de mentides de Donald Trump, hi ha hagut
periodistes que han parat el seu discurs. Potser, nosaltres també podríem fer aquestes
coses amb el discurs del senyor Abad, perquè és una qüestió de barbàrie total.
Hauria de fer el mateix discurs que ja he fet sobre la violència de gènere, que es resumix
bàsicament en la necessitat d'accions reals per a la defensa dels Drets Humans; però també
vull reconéixer el compromís, en aquest cas de la regidora De Gracia, que en el passat
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plenari, arran d'una pregunta del nostre grup sobre la celebració del Dia internacional contra
l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets, va defensar la pertinença d'aquesta
moció i, tal com ho va dir, ací la tenim. Per tant, és un fet important que les paraules
s'acompanyen amb accions, i crec que això s'ha de reconéixer com nosaltres fem, tot i que
el mantra del govern és sempre el contrari; però una ha arribat a fer notes de premsa per a
felicitar-los.
Poca cosa més he de dir sobre una realitat dolorosa com aquesta, que necessita el
compromís de totes i tots, no les mentides, que necessita la seua visibilització, i també a
nivell local, perquè a vegades pensem que ací no passa a casa nostra, però ho hauríem de
tractar de visibilitzar i donar suport a aquestes qüestions que, com passa en altres llocs, és
possible que també passe a la nostra ciutat.
I, per tant, especialment donem suport a la part d'actuacions locals que du aparellada
aquesta moció. I, res més, només vull demanar accions reals per a combatre l'odi basat en
mentides del feixisme.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. La violència sexual, l'assetjament, el maltractament,
la discriminació, com hem comentat abans, són part del dia a dia de xiquetes, de dones, de
tot el planeta. I és lògic que qui deia barbaritats en la moció d'abans, on parlàvem sobre la
violència de gènere, sobre les dones, doncs les torne a dir ara, perquè, al final, el tràfic
d'éssers humans és una més d'aquesta mena de violències que afecten de manera
desproporcionada, totalment, les dones i les xiquetes en tot el món. No tan sols perquè
representen un percentatge major de víctimes, sinó pel nivell de violència al qual són
sotmeses, principalment en els casos on este tràfic té la finalitat de l'explotació sexual. Al
final, el tràfic de persones és una forma d'esclavitud moderna.
L'oficina de les Nacions Unides contra la droga i el delicte calcula que, per cada víctima
identificada pel tràfic de persones, n’hi ha vint més que existeixen i que no coneixem. Per
tant, això ens parla de la gran dificultat que té identificar aquestes qüestions i de la
necessitat que hi continuem treballant. A més, segons EUROPOL, son la segona font
d'ingressos il·lícits de la delinqüència, ja que aporta uns 32.000 milions d'euros. I, és més,
dos de cada tres víctimes de tràfic són dones. Però la xifra que afecta al col·lectiu femení
augmenta encara més, com he dit abans, quan es refereix a l'explotació sexual, i arriba,
segons les Nacions Unides en 2018, fins al 94% el percentatge de dones i xiquetes i, segons
algunes altres dades, podem arribar fins al 98%.
Per no fer-ho més llarg, com no pot ser d'una altra forma, anem a donar suport a aquesta
moció. Continuarem lluitant contra aquest terrible fenomen per defensar i protegir les
víctimes, per conscienciar la ciutadania i que coneguen aquesta greu realitat que alguns
desgraciadament patixen. I que patixen desgraciadament, principalment, tantes dones i
xiquetes.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde, sí, gracias.
Nosotros no haremos intervención, porque pensamos que esta moción que presenta el
Partido Socialista, debería de haber sido una declaración institucional. Nos parece algo tan
obvio, que no haremos ninguna reflexión.
Pag. 156 de163
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406356157473465 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Únicamente decir que, cuando se mezclan churras con merinas, estamos haciendo un muy
flaco servicio al municipalismo, es una verdadera tristeza.
Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Crec que vaig a contestar els dubtes que tenia el senyor Abad. En juliol de 2020, diversos
diaris nacionals publicaven dades on s'anunciava que Espanya és el tercer estat a escala
mundial en el rànquing de demanda de prostitució.
És ben conegut que la prostitució està directament relacionada amb el tràfic de persones.
Segons dades oficials, més del 80% del tràfic mundial es realitza amb fins d'explotació
sexual, i d'aquest percentatge, més del 94% de les víctimes són dones i xiquetes, mentre
que el 99% dels demandants són homes.
La nostra societat és una societat que veu com a normal la pràctica de la prostitució. De fet,
alguns partits argumenten a favor seu sota el tarannà de la llibertat personal o el lliure
mercat, veritat? Són els mateixos que no volen que les seues filles siguen prostitutes o que
els seus fills i filles en tinguen una com a companya, perquè aquestes són dones de segona.
Sabeu com es diu això? Hipocresia i deshumanització.
El problema és que els governs, fins ara, han posat el focus d'atenció sobre la prostituta, que
és la part més vulnerable, deixant de banda el vertader focus del problema, el putero, la
persona que compra el cos d'una altra. Açò no només comporta que, encara que vulguem
abolir-la, no tenim en compte les circumstàncies personals de la víctima. Sí, la prostituta és
una víctima d'un sistema que capitalitza els cossos, és dona, és pobra i comunament és
enganyada i explotada..., ja que no tan sols són víctimes d'un sistema que cosifica el cos de
la dona, que l'educa en la sexualitat del seu cos, i encara ven fantasies on el valor femení
radica en la bellesa física enfront del valor masculí que deriva de la capacitat intel·lectual. La
persona que compra una altra està classificant i quantificant les persones. Hi ha dones de
primera, les mares, les germanes, les filles, aquestes que no volem que siguen prostitutes; i
trobem dones de segon... de segona perdó, aquestes que podem utilitzar per fer realitat les
més fosques barbaritats i repressions sexuals.
Hem de focalitzar els nostres esforços a dignificar la prostituta, ajudar-la psicològicament i,
sobretot, a trobar una nova feina; perquè, no ens oblidem, que elles no volen... que elles
volen una altra feina. No hi ha cap prostituta que imagine acabar la seua vida laboral... és a
dir, que vulga arribar a la jubilació, com a prostituta. Però, també ens hem de focalitzar en el
consumidor, en el putero; aquest és el verdader problema de la nostra societat. L'home
educat per la supremacia masculina en la força, en la predació sexual o, simplement l'home
que, com que no té molt bona capacitat de relacionar-se, veu correcte desfogar les seues
necessitats en una dona. Perquè encara eduquem així, en la creença de les necessitats
masculines
És absolutament necessària una educació afectivo-sexual on els homes entenguen que no
podem comprar ningú perquè, si has de pagar per un sí, vol dir que és un no.
La nostra societat està regida per un sistema d'economia de mercat; però no tot pot estar en
venda, i les persones són i han de ser la primera línia que no es pot creuar.
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Des de 1999 a Suècia pagar per relacions sexuals és delicte. Un putero és un delinqüent, i
aquest model ha arribat a altres països com Islàndia, el Canadà, Singapur, Sud-àfrica,
Corea del Sud, Irlanda del Nord i França des del 2016.
Ens hem de focalitzar en el consum. Vivim en un estat on es normal anar de putes. El 40%
dels homes adults de l'Estat espanyol ha pagat alguna vegada per sexe; però no ens podem
quedar tan sols en la criminalització del consumidor, encara que res com les xarxes. Hem de
lluitar per l'educació de les noves generacions i demanar la normalització del consum com
una forma de relació que es vulga i s'accepte en les futures generacions. La compra de
persones per a consum de cossos ha de desaparéixer del nostre imaginari col·lectiu.
Com volem educar en igualtat, si continuem podent comprar dones? Com anem a educar en
igualtat, si el client té raó, i pots fer-li demanar el que vulga?
La prostitució no és el treball més antic del món, una altra mentida que ens inventem per a
justificar els actes i poder dormir tranquils. La prostitució és la forma d'explotació i violència
que s'han inventat els homes per a obtindre un benefici-servei sexual. Per aquesta raó
proposem l’esmena següent:
«Instar l’Estat Espanyol a declarar il·legal la compra de serveis sexuals i focalitzar les
sancions econòmiques en el consumidor, tal com es fa amb la pornografia i la prostitució
infantil.»
Sra. Lirio García: Sí, gracias. Bueno, intervendré en la segunda ronda, gracias.
Sra. De Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde.
Defenem un model social que lluite per la desaparició de les causes que obliguen les dones
a prostituir-se, per ser incompatible amb el model social que proposem d’igualtat, que
respecte la dignitat de les persones, de defensa dels Drets Humans de les dones.
La igualtat entre homes i dones continuarà sent inassolible mentre es compren, es venguen,
exploten xiquets, xiquetes, dones, prostituint-los.
Per tant, entenem que per a combatre el tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb fins
d’explotació sexual, de manera efectiva s’ha d’acabar amb la prostitució. Sense prostitució
no hi ha tràfic.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
En mi argumento, lo único que he presentado han sido noticias que son conocedoras por
todos. No son mentiras ni son noticias inventadas por mi, ni nada. Ni soy fascista, ni soy
violento, ni maltrato a nadie. Estoy totalmente en contra del sentido final de esta moción.
Las… a ver, termino con una noticia… ―perdón, la edad ya llega―. «Los socialistas
andaluces denunciaban el machismo de Vox por oponerse a la actual ley de violencia de
género, mientras la justicia sentenciaba que sus consejeros habían gastado las partidas
destinadas a los parados en fiestas y prostíbulos». Y eso no es una invención mía, eso está
en las noticias.
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Yo por lo menos, en redes sociales no hago titulares inventados, ni invento noticias ni
manipulo la información. Muchas gracias.
Sra. Obiol: No, no, no faré cap intervenció.
Sr. Ferrándiz: Sí, tampoc no faré una segona intervenció.
Sr. Alcalde: Senyora García, manté el… d’acord.
Sra. Guillem:
Jo només vull saber si s’ha acceptat la meua esmena.
Sr. Alcalde:
Sí, sí que anem a acceptar-la.
Sra. Lirio García: Sí gracias.
Si nosotros actuáramos como hacen ustedes, utilizaríamos esta oportunidad para echarles
en cara algunos casos que todos tenemos en mente, vinculados a delitos sexuales. Pero
está claro que nosotros no somos como ustedes y no vamos a utilizar esta oportunidad ni
ninguna otra para hacer algo así.
Apoyamos esta moción porque, por supuesto, estamos en contra de cualquier delito
relacionado con un tema sexual, cualquier tipo de explotación sexual y, por tanto, me
reafirmo que apoyamos esta moción.
Sra. De Gracia:
Sí, Sr. Alcalde, continue?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, Sra. De Gracia, té la paraula.
Sra. De Gracia:
Gràcies. Primer que res vull donar les gràcies pel suport a tots els companys que han donat
aquest suport a aquesta moció. Per descomptat que acceptem l’esmena. Sr. Abad, de Vox, li
diré una frase per a finalitzar: «La prostitució no és l’ofici més antic del món, sinó l’esclavitud
més antiga i gran de la història», dita per Carmen Calvo. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, passem a votació la moció, tot incorporant l’esmena que ha plantejat Compromís.
Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal SOCIALISTA, que
incorpora l'esmena proposada pel Grup Municipal COMPROMÌS ALCOI, i que queda
establida en els termes següents:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 23 de setembre es commemora el Dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de
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dones, xiquetes i xiquets. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació
extrema de la desigualtat de les dones i de la seua pobresa en la nostra societat.
El tràfic de dones i de xiquetes amb finalitats d'explotació sexual és un dels més terribles
negocis del món, si no el major. Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les
dones i les xiquetes representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades a tot el món i el
80% de les identificades a Europa occidental; el 95% d'elles acaben explotades per a la
prostitució. L'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació (59%) seguida del
treball forçat (34%). Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la pandèmia.
Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i la recuperació
posterior en l'àmbit mundial assignen un lloc prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem
de redoblar els esforços per a protegir a les víctimes del tràfic i evitar que les persones
vulnerables siguen explotades.
Des de l'Ajuntament d’Alcoi assumim que des dels nostres àmbits competencials hem de
continuar treballant per a dotar de recursos i garanties a les dones, xiquetes i xiquets
víctimes d'explotació sexual.
Així mateix volem reconéixer el treball d'organitzacions i col·lectius que continuen prestant
serveis vitals durant la crisi, localitzant a les víctimes i ajudant-les a tindre accés a la justícia,
la salut i l'assistència i protecció socials, i evitant que es produïsquen més actes d'abús i
explotació.
La igualtat entre dones i homes continuarà sent inassolible mentre es compren, venguen i
exploten a dones, xiquetes i xiquets, prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres
països ens indiquen que allí on s'ha regularitzat la prostitució ha augmentat la tracta. Per
tant, entenem que per a combatre el tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb finalitats
d'explotació sexual de manera efectiva cal acabar amb la prostitució.
Cal abolir-la i erradicar el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, defensar
la dignitat de les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant a les
dones, xiquetes i xiquets. Hem de protegir i assistir a les víctimes, cooperar amb els països
d'origen i conscienciar a la ciutadania que és una forma d'esclavitud.
La prostitució i la tracta amb finalitats d'explotació sexual són un dels rostres més cruels de
la feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les
dones el sofriment de les quals s'ha agreujat a causa de la pandèmia.
Per això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament d’Alcoi sol·licitem als altres Grups
municipals, el suport als següents.
ACORDS:
1. Reforçar els serveis municipals per a donar cobertura integral (legal, psicològica, sanitària
i d'inserció sociolaboral, etc.) a les víctimes de tràfic i a dones en situació de prostitució.
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Establir les mesures necessàries de prevenció i sensibilització per a desincentivar el consum
de prostitució, especialment dirigides a homes i de manera específica a homes joves.
Adoptar les mesures per a evitar la publicitat de serveis de prostitució.
2. Instar el Govern autonòmic, dins del seu marc competencial, a impulsar les mesures
necessàries per al desenvolupament d'una estructura de suport multidisciplinari per a les
víctimes, generar consciència social contrària a la compra i consum de prostitució i a la
imatge vexatòria de les dones i a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta
activitat il·lícita.
3. Estrényer la col·laboració amb les organitzacions i col·lectius que presten serveis
d'assistència a les víctimes.
4. Instar a l’Estat Espanyol a declarar il·legal la compra de serveis sexuals focalitzant les
sancions econòmiques en el consumidor tal com es fa amb la pornografia i prostitució
infantil.»
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels senyors assistents, 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 el vot en contra del
regidor del grup municipal VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup Municipal
SOCIALISTA, que incorpora l’esmena presentada pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI.
Sr. Alcalde:
S’aprova la moció.
PRECS I PREGUNTES:
Sr. Alcalde:
Sr. Martínez, pot ajudar-me per si algú demana la paraula en la sala de plenaris.
Sr. Martínez:
La Sra. Obiol vol fer un prec o una pregunta.
Sr. Alcalde:
Hi ha alguna paraula més? No? Doncs, Sra. Obiol...
54. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - SRA. OBIOL: PREGUNTES SOBRE
APARCAMENT RESTAURANT McDonald.
Sra. Obiol:
Ràpidament. En el passat plenarim celebrat el dia 2 d’octubre, el nostre grup va preguntar
per una petició realitzada i inscrita al registre, pel juliol, per la Colla Ecologista la Carrasca,
sobre l’aparcament del Restaurant McDonald, que per acord del plenari s’havia convertit en
aparcament públic. La regidora Lorena Zamorano ens va anunciar que havien demanat un
informe jurídic i que ens facilitaria la informació en tindre-la. No hem rebut encara cap
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informació per part de la regidora, però hem demanat l’informe, que és de data 29, està
signat el 29 de setembre. Arran d’aquest informe, volem preguntar:
Quines són les accions que prendrà el govern?
Si té previst el govern dur al plenari un possible canvi en el planejament de
la ciutat on aquesta zona encara apareix com a zona verda sense ser-ho?
Si té previst el govern d’Alcoi escometre l’acord del plenari de 2018 pel qual
s’havia d’impedir l’ús dels vials d'accés a l’aparcament?
Sra. Zamorano: Té tota la raó, tota la raó, i tinc l’informe, perquè la idea era donar-los-el en
la Comissió de Governança, i se’m va despistar. En el Departament em van mencionar que
havien fet la consulta també i els vaig dir «no fa falta, perquè esta vesprada el done» i se’m
va passar. O siga, que el tinc.
L’informe jurídic el que ve a dir és que no hi ha la possibilitat de continuar ni mitjançant un
recurs davant del plenari ni un recurs davant de l’Ajuntament en sí. L’has llegit? Nosaltres,
ací entenem que ja s’acaba i, evidentment, l’execució de la sentència continuarem...
Estàvem esperant perquè per part del concessionari del restaurant s’havia demanat un
aclariment a la sentència que va vindre i, crec que resolta, farà una setmana o una setmana
i mitja. Aleshores, ja ho tenim, estem esperant que siga ferma també eixa resolució, i poder
continuar ja amb l’execució que havien plantejat.
Sra. Obiol: ...2018.
Sra. Zamorano: L’execució que s’havia aprovat pel jutjat, és clar.
Sra. Obiol: I pel plenari. En el plenari i en el jutjat...
Sra. Zamorano: Sí, sí, eixa, eixa, eixa que es va dur al plenari i que el jutjat va vore com a
bona.
Sra Obiol: O siga, els vials d’accés...
Sra. Zamorano: Correcte.
Sra. Obiol: I..., però algun canvi de planejament, perquè en el planejament està com a zona
verda.
Sra. Zamorano: No, no, no, ni en la sentència... la sentència no parla de planejament.
Sra. Obiol: No, no, però això és un acord... ha de ser un acord nostre de plenari canviar el
planejament, no?
Sra. Zamorano: En el plenari eixe... es va acordar este planejament.
Sr. Alcalde: Per favor, no facen diàlegs ni debats. Està responent la senyora Zamorano.
55. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - SR. ALCALDE: PREC SOBRE INTERVENCIÓ DEL
SR. RUIZ EN LA MOCIÓ RETIRADA PEL G. M. PARTIT POPULAR EN AQUEST
PLENARI.
Sr. Alcalde:
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Abans de finalitzar, sí que voldria plantejar un prec perquè ja fa 6 hores de plenari, són 52
punts els que hem tractat en aquest plenari i un dels que hi havia previstos ha sigut retirat
pel Partit Popular, un punt que era una moció que, com consta a l’expedient, era il·legal. Ja
s’havia advertit al Partit Popular de la il·legalitat d’aquesta moció que plantejaven. A pesar
d’això, la va mantindre en l’ordre del dia. Quan ha vist l’informe en què no només destaca i
reafirma que era il·legal la proposta que pretenia el Partit Popular, sinó que a més els punts
que reclamava ja estaven complint-se per part de l’Ajuntament i, per tant, no tenia sentit.
Davant del ridícul que anava a fer hui el Sr. Ruiz en aquest plenari, ha decidit retirar la
moció, però el que és immoral per part del Sr. Ruiz, i és vergonyós per part del Sr. Ruiz, és
que haja utilitzat l’argument, no valent, de dir que s’havia equivocat i que, per tant, retirava la
moció, i ha utilitzat com a excusa la salut de la meua família per a dir que per mi retirava
aquesta moció. I, no només ho ha dit al plenari, sinó que s’ha precipitat només acabar la
seua intervenció. Per tant, ho portava ja pensat, perquè dos segons després de dir-ho, ho ha
penjat a les xarxes socials, dient que, pensant en mi, en la meua situació personal, en la
situació de la meua família, havia decidit retirar aquesta proposta. Jo li demane, li pregue al
Sr. Ruiz que no utilitze la meua família, que no utilitze la salut de la meua família per a
amagar les seues vergonyes i per a no reconéixer els seus errors. Per favor, no ho torne a
fer.
Sr. Ruiz:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Jo entenc que una de les preocupacions del govern siga la de
fiscalitzar l’oposició i que, fins i tot, puga arribar a plantejar aquest tipus de precs. Per tant, el
que anem a fer és, en primer lloc, demanar-li que aquest tipus de precs es facen amb temps
i forma per a poder contestar-li. Però, en qualsevol cas, prenem nota d’aquest prec i li
contestarem en el plenari següent. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
El prec està fet en temps i forma, perquè és el torn de precs i preguntes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 16:00 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 09/03/2021

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 09/03/2021
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