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Ple

EXTRACTE ACTA de la sessió Ordinària realitzada el dia 7 de febrer de 2020, en 
aquesta casa consistorial. (Pendent d’aprovació)

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 Sanjuán Oltra

María Aranzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés

Pablo González Gimeno
Rosa María García González

Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirios María García González

Francisco Canto Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz
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Cristian Santiago De Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría

David Andrés Abad Giner

INTERVENTORA
Nuria Aparicio Galbis

SECRETÀRIA
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas, del día 7 de febrero de 2020 se reúnen en la 
Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a 
los cuales legalmente se han convocado.

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

1. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL ACTA DE LA SESSIÓ DE 27-12-2019 
(EXTRAORDINÀRIA)

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 27-12-2019 
(extraordinaria).

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

ÚNICO: Aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 27-12-2019 
(extraordinaria).

2. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.
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Sr. Alcalde: Traslladar el condol a la família i amics de l’escriptora alcoiana, Isabel Clara-
Simó i Monllor, Filla Predilecta i Medalla d’Or de la ciutat. Hem perdut a una dona 
conformista i compromesa, que ha estat un referent en el món de les lletres catalanes i que 
ens deixa un patrimoni cultural que perdurarà amb nosaltres i amb les futures generacions.

3. 540/2020 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, QUART TRIMESTRE 
DE 2019 

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. 1955/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/01.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2020, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
prorrogado para  2020. 

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12) y con 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 las siguientes relaciones, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2020/10000, por un importe total de 1.100,18 €, que empieza 
con la operación ADO nº 920200000240, Tercero:  DYC SINERGIAS 2.0, 
S.L., Importe: 677,60 €  y termina con la operación ADO  nº 920200000369, 
Tercero: WURTH ESPAÑA, S.A.14, importe: 145,01 €.

5. 1911/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2020/01.

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 
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tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
prorrogado para 2020. 

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12) y con 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/2020/9999, por un importe total de 793.323,15 €, que empieza 
con la operación OPA nº 920190017157, Tercero: AMPA ASOCIACIÓN 
PADRES ALUMNOS COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ, importe: 1.925,00 € 
y termina con la operación OPA  nº 920190019179, Tercero: CANTÓ 
OBRAS, S.L., importe: 3.023,19 €.

6. 422/2020 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

És de interés de la Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència aprovar un nou 
Reglament de Participació Ciutadana que s’adapte als  canvis legislatius que s’han produït 
als últims anys, donat que el Reglament de Participació que es troba en vigor fins el 
moment, va ser aprovat en sessió plenària ordinària celebrada el dia 25 de febrer del 2000 i 
des de llavors no ha patit cap modificació.

Entre la legislació aplicable es troba la següent:

 Constitució Espanyola: articles 9.2 i 23.1.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local: articles 69 a 72.
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 Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Generalitat Valenciana: articles 137 
al 143.

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions Públiques: article 133.

 Reial Decret 2568/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals: articles 123.1 i 173.1.b).

 Llei Orgànica 1/2006, Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: articles 1.3 i 
9.4.

 Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern: articles 12 
al 22.

 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana: articles 43 al 50.

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució 
d'Alcaldia numere 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, en el qual apareix el 
Reglament de Participació ciutadana, i segons el que estableix l'article 133 de la Llei de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, s'ha realitzat una 
consulta publica prèvia a través de la publicació de l'esborrany del reglament de Participació 
Ciutadana en els següents mitjans:

 en l'àrea de participació ciutadana de la pàgina web de l'Ajuntament,
 en el tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament i a la seu electrònica,
 i s'ha remés via correu electrònic a les associacions de veïns que consten en la base 

de dades del registre municipal (en data 9 de gener 2020).

El període de publicació ha sigut des del dia 9 fins al dia 24 de gener (tots dos 
inclusivament).

Segons informe del Servei d'Informació al Ciutadà, examinat el Llibre de Registre d'Entrades 
d'aquest Ajuntament des del dia 9 de gener de 2020 fins al dia 24 de gener de 2020, no s'ha 
registrat cap reclamació o al·legació sobre aquest tema.

Consten a l’expedient els informes favorables del tècnic del Gabinet Jurídic i del secretari 
accidental en funcions. 

L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple (art. 22.2.d) i p) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril), previ el dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

Vista la documentació que consta a l'expedient així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Governança i Règim Intern, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), CIUDADANOS 
(2) i VOX (1) i els vots en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR 
(4), COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), adopta els següents 
acords:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, que conté el següent 
text íntegre:

"REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ALCOI

PREÀMBUL ............................................................................................................................ 3

TÍTOL I. PRINCIPIS I OBJECTIUS ......................................................................................... 
4

Article 1. Objecte del reglament .................................................................................. 4
Article 2. Objectius bàsics  .......................................................................................... 4
Article 3. Els processos participatius .......................................…….............…………. 4

TÍTOL II. DELS DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES ........................................ 4

Article 4. Dret a la participació .................................................................................... 4
Article 5. Dret a la informació ...................................................................................... 4
Article 6. Dret de petició .............................................................................................. 5
Article 7. Dret d’audiència  .......................................................................................... 5
Article 8. Dret a la iniciativa popular ............................................................................ 5
Article 9. Dret a la consulta popular i/o referèndum .................................................... 6
Article 10. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments ............................ 6
Article 11. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals ........................... 6
Article 12. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes .................. 6
Article 13. Dret d’utilització d’espais públics ........... ................................................... 7
Article 14. Àmbit d’aplicació d’aquests drets .......... .................................................... 7

TÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL ................... ................................................... 7

CAPÍTOL PRIMER. ELS SISTEMES D’ATENCIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA ...................................................................... .................................................... 7

Article 15. Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà .................................................... 7
Article 16. Recursos tecnològics ................................................................................. 7
Article 17. Participació en els Plens municipals .......................................................... 8

CAPÍTOL SEGON. EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS .............................................. 8

Article 18. El Registre Municipal d’Entitats .................................................................. 8
Article 19. Activitat classificatòria del registre ............................................................. 8
Article 20. Procés d’inscripció en el registre ............................................................... 8
Article 21. Actualització de les dades del registre ....................................................... 8
Article 22. Baixa del registre ....................................................................................... 9
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CAPÍTOL TERCER. LES POLÍTIQUES DE FOMENT ........................................................... 9

Article 23. Utilització de metodologies participatives .................................................. 9
Article 24. Els Pressupostos Participatius .................................................................. 9
Article 25. El Departament de Participació Ciutadana ................................................ 9
Article 26. Altres polítiques de foment de la participació ........................................... 10

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ ................................................................... 10

Article 27. Caràcter dels òrgans de participació ........................................................ 10
Article 28. Consells sectorials ................................................................................... 10

DISPOSICIONS ADDICIONALS ........................................................................................... 
11

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES ........................................................................................ 11

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ............................................................................................. 11

DISPOSICIÓ FINAL .............................................................................................................. 11

PREÀMBUL

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament amb la 
ciutadania per a fomentar la participació ciutadana i la transparència en els assumptes 
públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats. Aquest compromís municipal 
orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia 
local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat 
en l’article 23 de la Constitució.
Aquest sistema de participació pretén estendre’s a tots els aspectes de la gestió pública 
local, tant en el que es refereix estrictament a actuacions promogudes directament per 
l’Ajuntament, el seu govern i el Ple, com les realitzades per organismes autònoms i/o 
empreses municipals, i adoptar les mesures necessàries i específiques per a la seua 
concreció en aquests àmbits. 

L’Ajuntament d’Alcoi opta així, d’una manera decidida, per la democràcia participativa. Per a 
fer-la efectiva, el reglament recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de 
participació que s’han d’aplicar d’acord amb cada circumstància específica. Inclou, a més, el 
reconeixement de tota una sèrie de drets de la ciutadania vinculats a la participació; aposta 
pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans de 
comunicació a les pràctiques participatives.
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Les polítiques de participació tenen un caràcter interdepartamental, han de tenir en compte 
també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó 
que travessen tota l’organització municipal.

Com més eficaç, activa i dinàmica siga l’administració, com més capacitat de gestió tinga 
per a desenvolupar polítiques de benestar social, més afavorirà els criteris de participació 
dels ciutadans, ja que l’avanç en aquestes polítiques de justícia social requereix, 
ineludiblement, el compromís actiu de la ciutadania.

La participació requereix, a més del contingut material esmentat, que s’arbitren un conjunt 
de mecanismes institucionals i que es reconeguen uns drets que realment es puguen 
exercir. És el contingut formal, polític i jurídic de la participació. 

Els interlocutors que faran possible aquesta participació són les organitzacions socials, 
sindicals, empresarials, cíviques, culturals, etc. Una prova de la voluntat participativa d’un 
govern és el suport que dóna a les organitzacions populars (econòmic, jurídic, etc.) sense 
exigir cap tipus de dependència administrativa o partidària.

Per això, amb aquest reglament volem contribuir al fet de la participació en tota la seua 
extensió, amb tot el que suposa de canvis en les formes i les concepcions del discurs, i la 
pràctica política i de repte, tant per a l’administració local com per a tots els ciutadans i 
ciutadanes.

TÍTOL I. PRINCIPIS I OBJECTIUS

Article 1. Objecte del reglament
És objecte d’aquest reglament regular les formes, els mitjans i els procediments de la 
informació i la participació del veïnat i les entitats ciutadanes en la gestió municipal, de 
conformitat amb el que estableix la legislació vigent. L’àmbit d’actuació és municipal.

Article 2. Objectius bàsics
L’Ajuntament d’Alcoi pretén, mitjançant aquest reglament, aconseguir els objectius que 
s’enumeren a continuació i que tindran el caràcter de principis bàsics:
- Facilitar la informació sobre les seues activitats, obres i serveis; i la transparència.
- Promoure la participació del veïnat, entitats i associacions en la gestió municipal.
- Fer efectius els drets i deures del veïnat recollits en l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Fomentar la vida associativa de la ciutat.
- Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els distints nuclis de població del terme municipal.

Article 3. Els processos participatius
Els processos participatius són una sèrie d’actuacions delimitades en un temps concret, per 
a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i les 
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persones responsables municipals, amb la finalitat de recollir les seues opinions i propostes 
respecte d’una actuació municipal concreta.
Aquests processos participatius podran ser presencials o mitjançant la seua publicació i 
difusió en el web de l’Ajuntament, segons les característiques del procés.
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per procés participatiu aquell que inclou les fases 
següents, adaptades a les característiques i necessitats de cada cas en concret:
a) Fase d’informació i de formació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la 
ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es pretén la participació, utilitzant les 
tècniques metodològiques pertinents.
b) Fase de deliberació ciutadana, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, 
es promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.
c) Fase de devolució, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt 
de la ciutadania el resultat del procés.
d) Fase de seguiment, per tal que els acords es duguen a terme.

TÍTOL II. DELS DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES

Article 4. Dret a la participació
Tota la ciutadania d’Alcoi té dret a intervenir directament o mitjançant associacions 
ciutadanes en la gestió dels assumptes públics, utilitzant els òrgans de participació establits 
en aquest reglament, en l’àmbit municipal.

Article 5. Dret a la informació

5.1. Del ciutadà:
L’Ajuntament té l’obligació d’impulsar canals d’informació que arriben al conjunt de la 
ciutadania i, així, potenciar i difondre l’ús de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, a més 
d’eliminar, en la mesura que puga, les comunicacions en paper que puguen ser substituïdes 
per informació en format electrònic.
Qualsevol persona té dret a l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el 
que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i la resta de l’Ordenament Jurídic, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13,d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

5.2. De les associacions:
Les associacions i entitats locals gaudiran dels drets següents:
a) Rebre al seu domicili social o adreça electrònica les convocatòries dels òrgans col·legiats 
de l’administració municipal que celebren sessions públiques o que hagen d’estar presents 
en el moviment ciutadà. Rebre, així mateix, les resolucions i els acords sol·licitats pels 
òrgans municipals quan afecten l’objecte social de l’entitat o complisquen les normes 
establides per a la seua percepció.
b) Celebrar reunions informatives amb els regidors delegats d’àrea sobre assumptes de la 
seua competència, amb la petició prèvia per escrit.
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Article 6. Dret de petició.
1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries 
de la seua competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més 
limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s’exerceix fent servir qualsevol mitjà 
vàlid en dret que permeta deixar constància fefaent de la identitat de la persona peticionària, 
del domicili o adreça electrònica per a la pràctica de notificacions, persona destinatària de la 
petició i de l’objecte de la petició.
2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i s’han de presentar en 
qualsevol oficina d’atenció ciutadana o registre municipal. També es podran utilitzar els 
mitjans electrònics o telemàtics establits per l’Ajuntament. Les peticions realitzades 
col·lectivament han de permetre l’acreditació de la identificació de les persones 
peticionàries.
3. L’Ajuntament ha d’admetre a tràmit la petició, llevat que hi concórrega alguna de les 
causes següents:
a) Insuficiència de l’acreditació de la persona peticionària o persones peticionàries.
b) L’objecte de petició no siga competència de l’Ajuntament.
c) La petició tinga un tràmit administratiu específic.
d) Que la petició, per a la seua satisfacció l’ordenament jurídic establisca un procediment 
específic o judicial.
En el primer cas, ha de donar un termini de 10 dies per a resoldre la carència d’acreditació, 
transcorregut el qual el procediment es considera desistit.
La inadmissió per qualsevol altra causa ha de ser objecte de resolució motivada en el termini 
de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la data de presentació de la petició.
4. L’Ajuntament ha de respondre a la persona peticionària en un termini màxim de tres 
mesos, i informar-la, en el supòsit d’admissió de la petició, de les mesures que ha pres amb 
aquesta finalitat, o de les previstes a adoptar o de les actuacions que ha previst, excepte en 
els casos que la petició corresponga a un tipus de procediment administratiu que tinga 
especificat altres terminis de resposta.

Article 7. Dret d’audiència 
1. L’audiència pública és la trobada en una data determinada dels responsables municipals 
amb la ciutadania per a donar informació sobre determinades activitats o programes 
d’actuació.
2. Serà convocada directament per l’alcalde o pot ser proposada per alguna de les parts 
següents: el 2% de les persones inscrites en el Padró Municipal majors de 18 anys; dos 
consells sectorials.

Article 8. Dret a la iniciativa popular
1. Els veïns i veïnes que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals 
podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d’acords, actuacions o projectes de 
reglaments en matèries de la competència municipal, d’acord amb l’article 70 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. L’Ajuntament ha de respondre aquestes iniciatives en un termini màxim de dos mesos.

Article 9. Dret a la consulta popular i/o referèndum
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1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats 
directament sobre assumptes del seu interès, així com a promoure la consulta popular en 
l’àmbit municipal, d’acord amb l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.
2. Es poden sotmetre a consulta popular i/o referèndum els assumptes de la competència 
pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per als interessos dels 
veïns i veïnes, a excepció dels relatius a la hisenda local.
3. Per a la realització de la consulta popular, cal l’acord per majoria absoluta del Ple 
municipal i  l’autorització del Govern de la Nació.
4. No es poden fer més de dues consultes a l’any, i no es pot reiterar una mateixa consulta 
durant el mateix mandat.
5. Una mateixa consulta popular pot recollir diverses preguntes. 

Article 10. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a transmetre queixes i reclamacions i a formular 
suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics municipals.
2. Aquest dret s’exerceix usant, entre d’altres, les oficines d’Informació i Atenció Ciutadana, 
així com les bústies de reclamacions i la pàgina web municipal. Les persones que 
exercisquen aquests drets han de rebre una resposta raonada i escrita sobre els assumptes 
plantejats en el termini establert en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 11. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
1. La ciutadania té el dret a intervenir directament o en representació d’associacions 
cíviques en les sessions públiques del Ple i dels organismes municipals que es determinen, 
d’acord amb l’article 17 d’aquest Reglament.
2. Les sessions del Ple són públiques, llevat dels assumptes que afecten el que disposa 
l’article 18.1 de la Constitució. En aquests casos, el Ple, per majoria absoluta, pot acordar 
que el debat i la votació siguen secrets.
3. Les juntes generals de les empreses municipals i d’altres organismes autònoms 
municipals han de fer les seues sessions públiques, excepte que entre en conflicte amb la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 
Drets Digitals.

Article 12. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes
1. Els ciutadans i les ciutadanes organitzats en entitats cíviques tenen dret a rebre el suport 
públic per a la millora de les seues associacions i per al foment d’iniciatives que puguen ser 
d’interés general, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 1/2002, de 22 de març, 
Reguladora del Dret d’Associació.
2. D’acord amb els seus recursos pressupostaris, l’Ajuntament pot subvencionar 
econòmicament les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels 
veïns/veïnes, tant pel que fa a les seues despeses generals com a les activitats que 
realitzen. 
3. Els requisits que han de reunir les entitats per a sol·licitar subvencions, i el procediment 
per a la seua concessió i la seua justificació, es regirà per la normativa estatal reguladora del 
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Règim General de Subvencions, per la normativa municipal especifica, per les bases 
d’execució del pressupost municipal i per les bases específiques de la convocatòria.
4. L’ús de mitjans públics municipals ha de ser sol·licitat per escrit a l’Ajuntament, amb 
l’antelació que establisquen els serveis corresponents.

Article 13. Dret d’utilització d’espais públics
1. Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments i espais públics 
municipals per a exercir el dret de reunió.
2. Aquest dret es podrà exercir depenent de les característiques de l’espai, les limitacions 
legals que comporten les activitats a desenvolupar-hi i les ordenances municipals, així com 
del compliment dels requisits exigits quan es tracte de reunions en llocs de trànsit públic o 
manifestacions, d’acord amb la Llei Orgànica 9/1983, Reguladora del Dret de Reunió, o 
qualsevol altra legislació vigent que limite o regule les activitats exercides en aquests espais 
públics.

Article 14. Àmbit d’aplicació d’aquests drets
1. L’Ajuntament ha de promoure l’exercici efectiu dels drets de participació regulats en 
aquest títol.
2. En el marc establit per les lleis, l’Ajuntament ha de fomentar l’associacionisme de les 
persones i dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social i promoure la 
participació dels immigrants.

TÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

CAPÍTOL PRIMER. ELS SISTEMES D’ATENCIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Article 15. Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)
El SIAC és un servei per a canalitzar les peticions, agilitzar els tràmits i informar del 
funcionament de l’Ajuntament, dels serveis municipals i de les activitats que es fan a Alcoi.

Article 16. Recursos tecnològics
1. L’Ajuntament ha de posar a disposició de la ciutadania punts telemàtics instal·lats als 
edificis públics per a facilitar l’accés a la informació i als tràmits municipals que es poden 
realitzar per Internet.
2. En la pàgina web municipal i en les dels organismes dependents s’ha d’informar sobre les 
actuacions d’interés general; els acords dels òrgans de govern i del Ple municipal; la 
normativa municipal i donar a conéixer la xarxa associativa local i l’agenda d’activitats més 
rellevant per al municipi, així com tota aquella informació que es considere útil.
3. S’ha d’impulsar en la pàgina web municipal un espai on es puguen presentar idees, 
opinions, suggeriments. 
4. En la mesura que es generalitze l’ús dels recursos tecnològics, l’Ajuntament ha de 
desenvolupar progressivament un fòrum de debat sobre temes d’interés municipal o una 
xarxa informàtica cívica oberta a la ciutadania d’Alcoi.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


14 de 65

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421555031535377 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

5. L’Ajuntament ha de fomentar, així mateix, l’ús de la signatura electrònica d’acord amb les 
lleis i reglaments que la desenvolupen, dins del procés de modernització de l’Ajuntament 
d’Alcoi que la regula, a fi de facilitar l’acostament progressiu i continu a la ciutadania.
6. L’Ajuntament mantindrà actualitzada la guia bàsica de tràmits municipals que es troba en 
la pàgina web municipal i que ha de ser accessible a tota la ciutadania, per a millorar la 
informació ciutadana i la realització de qualsevol actuació administrativa.

Article 17. Participació en els Plens municipals
Les entitats i associacions inscrites al registre municipal també poden sol·licitar expressar la 
seua opinió davant la Corporació sobre alguna qüestió que figure en l’ordre del dia del Ple, 
sempre que estiga relacionat amb l’objecte social de tramitació o àmbit d’actuació de 
l’entitat, amb una antelació mínima de 24 hores abans de la celebració del Ple.

CAPÍTOL SEGON. EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

Article 18. El Registre Municipal d’Entitats
El Registre municipal d’Associacions Veïnals té per objecte permetre a l’Ajuntament el 
coneixement de les Associacions existents al seu municipi així com els seus objectius, la 
seua representativitat i el nombre d’associats.

Article 19. Activitat classificatòria del registre
1. El registre ha d’arreplegar, entre altres dades, l’objecte i/o funció principal de l’entitat, per 
a poder-la incloure en un dels grups sectorials, segons la seua temàtica i objectius. 
2. Aquesta classificació permet agrupar les entitats per afinitats, temàtica i objectius, i així 
millorar la comunicació entre l’Ajuntament i les entitats i facilitar les convocatòries als 
consells sectorials, grups de treball i activitats informatives pertinents. 

Article 20. Procés d’inscripció en el registre
1. Les entitats hauran de sol·licitar la seua inscripció en el Registre General mitjançant una 
instància adreçada a l'Excel·lentíssim Senyor Alcalde President, amb l’aportació de la 
documentació següent:
a) Còpia dels estatuts depositats en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana 
o qualsevol altre registre públic que tinga funcions semblants.
b) Número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana o 
semblant.
c) Certificat que acredite la personalitat dels membres de la junta directiva.
d) Domicili social i dades de contacte.
e) CIF
f) Certificat del nombre de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.
g) Memòria d’activitats per a l’any en curs.
h) Certificat del pressupost de l’entitat de l’any en curs.
2. L’Ajuntament ha de classificar l’entitat en una de les tipologies sectorials existents en el 
registre i notificar-li-ho a la persona interessada perquè al·legue el que considere 
convenient. Si en un termini de quinze dies des de la notificació no ha presentat cap tipus 
d’al·legació, es considera acceptada la classificació realitzada. 
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Article 21. Actualització de les dades del registre
1. Les entitats inscrites en el registre que sol·liciten una subvenció han de notificar a 
l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades incloses en la documentació que haja servit 
de base per a la inscripció, en un termini màxim d’un mes des que es produeix tal 
modificació. 
2. Les entitats inscrites en el registre que no sol·liciten cap subvenció han de presentar cada 
any, abans de l’últim dia del mes de febrer, una comunicació en què informen que 
l’associació continua activa, així com qualsevol modificació que s’haja produït, amb la 
finalitat de mantenir-ne actualitzades les dades.

Article 22. Baixa del registre
1. L’incompliment del que disposa l’article anterior significa que l’Ajuntament considera 
l’entitat inscrita com a inactiva i pot iniciar, d’ofici, el procediment per a donar-la de baixa del 
registre.
2. Cal comunicar l’inici del procediment a l’entitat, que pot presentar al·legacions en un 
termini no superior a 15 dies. Si al final es confirma la seua inactivitat, serà donada de baixa 
immediatament.
3. La baixa en el registre comporta també la baixa en la representació i l’assistència a 
qualsevol dels òrgans de participació ciutadana previstos en el Títol IV d’aquest reglament.

CAPÍTOL TERCER. LES POLÍTIQUES DE FOMENT

Article 23. Utilització de metodologies participatives
L’Ajuntament ha de promoure la utilització de tècniques de participació i de processos 
participatius que permeten la incorporació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes 
d’Alcoi, especialment en els processos d’elaboració del pressupost municipal, en els plans 
d’ordenació urbana i en els expedients de contractació.

Article 24. Els Pressupostos Participatius
1. L’Ajuntament cada any ha de planificar, coordinar i dur a terme les actuacions necessàries 
perquè la destinació d’una part dels pressupostos municipals siga decidida mitjançant un 
procés participatiu obert a tota la ciutadania. 
2. Aquest procés de pressupostos participatius constarà de quatre fases: informació i 
formació,  debat ciutadà, devolució i seguiment, com estableix l’article 3.
3. En aquest procés participatiu es crearà una comissió de seguiment formada per membres 
triats entre els participants del procés i l’Ajuntament d’Alcoi, i que tindrà les funcions de 
col·laboració i seguiment per tal d’assegurar-se que els acords assolits es duen a terme.

Article 25. El Departament de Participació Ciutadana
1. El Departament de Participació Ciutadana és l’òrgan municipal que s’encarrega d’ajudar, 
coordinar, fomentar, difondre i assessorar en matèria de participació ciutadana la resta de 
departaments municipals, les entitats cíviques i la ciutadania en general.
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2. L’Ajuntament d’Alcoi haurà de dotar amb la suficient consignació pressupostària per a fer 
realitat les tasques i els objectius propis del Departament de Participació i d’aquest 
Reglament.
3. És funció del Departament fomentar la transversalitat entre els diferents departaments de 
l’Ajuntament, així com canalitzar les propostes rebudes a través de la bústia ciutadana i 
donar trasllat als departaments competents per a la seua tramitació.
4. Per a afavorir la participació ciutadana, el Departament planificarà i organitzarà cada any 
una campanya d’activitats formatives, especialment per a aprofitar les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per a fomentar la participació i per a millorar la gestió d’entitats 
cíviques.
5. L’Ajuntament ha de promoure la realització d’acords de col·laboració amb les 
associacions veïnals, mitjançant els quals s’ha de comprometre a facilitar suport econòmic 
als programes anuals d’aquestes, sempre que el contingut es considere d’interés per al 
municipi i sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
6. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, podrà cedir material 
municipal per al desenvolupament d’activitats que fomenten la participació ciutadana a les 
associacions que estan inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (d’acord 
amb l’ article 233 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). Aquelles 
que encara que no estiguen constituïdes, però que estiguen en vies de constituir-se i 
afavorisquen el foment de la participació de tota la població, podran gaudir de la cessió del 
material, amb l’informe tècnic previ motivat.
7. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, impulsarà la realització 
d’estudis de la situació, necessitats i impacte del moviment associatiu local, amb l’objectiu 
de conèixer la realitat de les associacions existents.

Article 26. Altres polítiques de foment de la participació
1. L’Ajuntament podrà incorporar nous models, experiències o sistemes que afavorisquen la 
participació ciutadana d’acord amb la legislació vigent en cada moment, llevat que 
comporten la modificació d’aquest reglament, i en aquest cas haurà de ser aprovat pel Ple 
de la corporació. 
2. Per a dur a terme aquestes noves polítiques, l’Ajuntament podrà crear nous organismes 
segons el que estableix l’article 28.3 d’aquest reglament, així com òrgans territorials de 
gestió desconcentrada, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 7/1985 i els 132 i 133 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial Decret-Legislatiu 2568/1986.

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 27. Caràcter dels òrgans de participació
1. Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i 
suggeriments. 
2. La participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i gratuïta i sense cap tipus 
de remuneració amb independència de la funció i el càrrec exercit.
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Article 28. Consells sectorials
1. Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta de la gestió 
municipal referida als distints sectors d’actuació en què l’Ajuntament té competència. Poden 
fer propostes, informes, consultes i suggeriments en temes relacionats amb l’àmbit sectorial 
de què es tracte.
2. Les seues funcions són:
a) Informar de les propostes municipals que afecten l’àrea i dels projectes d’interés global 
per al municipi.
b) Fer propostes de noves actuacions.
c) Demanar informació sobre temes del seu interés.
d) Proposar la realització d’audiència pública d’acord amb el que estableix l’article 7.
e) Proposar les inversions necessàries en l’àrea perquè es tinga en compte en el moment 
d’elaborar els pressupostos municipals.
f) Fomentar la coordinació entre les associacions, els veïns i l’Ajuntament.
La composició i funcionament de cada consell sectorial es regulara en el reglament pel qual 
es crea cadascun d’aquests.
g) Fomentar la transversalitat entre els Consells Sectorials.
3. L’Ajuntament d’Alcoi podrà crear els organismes o consells que crega convenient en 
aquesta matèria, a banda dels ja existents, per a facilitar i promoure la participació ciutadana 
en els assumptes públics i en la presa de decisions que afecten el municipi, tant d’àmbit 
sectorial com d’àmbit territorial, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. L’Ajuntament d’Alcoi ha de promoure la difusió en els mitjans adequats dels 
continguts d’aquest reglament, de manera sintètica i entenedora, per al millor exercici dels 
drets de la ciutadania.
Segona. El procediment de revisió o modificació s’ajustarà al que estableix l’article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i la resta de disposicions 
complementàries.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. El Registre Municipal d’Entitats ha de reunir, en el termini màxim de sis mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els requisits previstos en aquest reglament i 
establir les classificacions per grups en què s’han d’organitzar les entitats. 
Segona. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, 
s’ha de crear un registre dels ciutadans que, mitjançant una sol·licitud, declaren la seua 
voluntat de participar en els diferents òrgans de participació ciutadana a títol individual.
Tercera. Els reglaments, acords i la resta de criteris reguladors de cada Consell Sectorial 
existent al temps de l’entrada en vigor d’aquest reglament, es mantindran en vigor fins que 
es modifiquen per a adequar-los, si així pertoca, al seu contingut. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de Participació Ciutadana de l’any 2000.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament, una vegada sotmés a informació pública i aprovat definitivament pel Ple 
municipal, entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la seua publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant."

SEGON.- Obrir un període d'informació pública i audiència als interessats durant un termini 
de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la seua Seu Electrònica, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments per part de les persones o entitats interessades. Totes les reclamacions i 
suggeriments presentats dins del termini s’hauran de resoldre i aprovar definitiva el 
Reglament pel Ple. 

TERCER.- En cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat l'acord, fins el moment provisional. 

QUART.- Publicar íntegrament el text d’aquest Reglament després d'haver-se aprovat 
definitivament, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i a la seua Seu Electrònica.

QUINT.- Facultar el Sr. Alcalde, D. Antoni Francés Pérez, o a qui legalment el substituïsca 
per signar els documents necessaris en vista a l'efectivitat d'aquest acord.

(Intervenciones)

Durante la intervención del siguiente punto se ausenta la Sra. Interventora.

7. 626/2020 SERVEIS SOCIALS 
APROVACIÓ DEL «I PLA D’IGUALTAT INTERN DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT 
D’ALCOI 2.020-2.024”

La igualtat de dones i hòmens és un dret bàsic i essencial. És un dret fonamental de totes 

les persones i constitueix un valor capital per a la democràcia. On les polítiques de promoció 

d’aquesta igualtat consoliden una societat més justa, estable, solidaria i honesta.

El Pla d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi és un document on s’inclouen 

un nombre d’accions i mesures transversals amb l'objectiu de fer efectiu en l'àmbit municipal 
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la igualtat de tracte i oportunitat entre les treballadores i treballadors d’aquest Ajuntament. 

Sent l’espill on reflectir la garantia de la igualtat per a la resta de la societat alcoiana.

I com consagra l’article 9.2 de la Constitució Espanyola i l’article 2 del nostre Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, és una obligació d’aquests Ajuntament la 

promoció de les condicions perquè la igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren 

siguen reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua 

plenitud.

L’ atribució de competència la trobem tant en la Llei Reguladora de Bases de Règim 
Local, 7/1.985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 27/2.013, de 27 de desembre de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, com en la Llei 8/2.010, de 23 
de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana on enumera, 

entre altres, com a competència pròpia dels Ajuntaments les «actuacions en la promoció de 

la igualtat entre hòmens i dones així com contra la violència de gènere i promoció de 

polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d’hòmens i dones». 

I seguint les disposicions del  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant 
el qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic, estableix 

en la disposició addicional sèptima que: “Les administracions públiques estan obligades a 

respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, 

hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes. Sense perjudici d'allò disposat en l'apartat anterior, les administracions 

públiques hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu 

o acord de condicions de treball del personal funcionari que siga aplicable en els termes 

previstos en aquest”. I de la la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana, estableix en la Disposició Addicional Onzena, 

que “Les Administracions Públiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de gènere que 

contindran un conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que 

impedeixen o dificulten la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a 

l'ocupació i en el seu desenvolupament professional". 
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I fent-se ressò d’aquestes disposicions es va constituir una Comissió Permanent d’Igualtat 

per a l’elaboració del I PLA D’IGUALTAT INTERN DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT 
D’ALCOI entre treballadores i treballadors de l’Ajuntament d’Alcoi. Estant representada en 

aquesta Comissió, de manera paritària, representats de treballadores i treballadors de 

l’administració i de la corporació municipal així com representants dels diferents 

departaments de l'Ajuntament d’Alcoi.

Assenyalar que el passat dia 27 de juliol de 2018 en sessió ordinari del Ple Municipal, va 

adoptar per unanimitat l'acord del compromís d'elaboració i implementació d'aquest «I Pla 

d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi 2.020-2.024»

Vista la documentació que consta a l'expedient així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els 
vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i amb 
l'abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1), adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el “I Pla d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi 2.020-2.024».

(Intervencions)

8. 25083/2019 SERVEIS SOCIALS 
APROVACIÓ DEL PROTOCOL LOCAL PER A LA COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

Considerant que la Llei 7/1985 estableix com a competència pròpia dels municipis les 
«actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de 
gènere» (article25.2 o), la qual va ser introduïda per a la disposició final primera del RD-llei 
9/2018 amb la finalitat de que l'Administració local poguera dur a terme actuacions en la 
promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, ja que 
es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les víctimes.

Considerant que la Llei 3/2019 estableix que és competència pròpia dels municipis el «servei 
de violència de gènere i masclista» (art. 29.1 d), el qual «desenvoluparà actuacions de 
protecció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere i masclista i als seus fills i 
filles a través de centres i programes» (art. 18.2 b). Així mateix, estableix com a principi 
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rector dels serveis socials valencians el de «col·laboració, coordinació i cooperació amb 
altres sistemes i servies públics» (art. 6.4 f) i 48).

Considerant que la Llei orgànica 1/2004 garanteix el dret a l’assistència social integral per a 
les dones víctimes de violència de gènere (art. 19), per a la qual cosa estableix que «els 
poders públics elaboraran plans de col·laboració que garantisquen l'ordenació de les seues 
actuacions en la prevenció, assistència i persecució dels actes de violència de gènere, que 
hauran d'implicar les administracions sanitàries, l'Administració de Justícia, les Forces i 
Cossos de Seguretat i els serveis socials i organismes d'igualtat»; i que per al seu 
desenvolupament «s'articularan protocols d'actuació que determinen els procediments que 
asseguren una actuació global i integral de les diferents administracions i serveis implicats, i 
que garantisquen l'activitat probatòria en els processos que se seguisquen» (art. 32 1 i 2).

Considerant que la Llei 7/2012 estableix que per a complir els objectius establerts en la 
mateixa les administracions i institucions implicades en l'erradicació de la violència sobre la 
dona «subscriuran acords de col·laboració que garantisquen l'actuació coordinada de tots 
els agents que intervinguen, amb especial insistència per a evitar la victimització secundària 
dels que pateixen aquesta violència» (art. 71); així mateix preveu que «la Generalitat 
promourà l'elaboració de protocols d'actuació en els àmbits judicial, policial, sanitari, social o 
qualsevol altre que considere oportú per a garantir a les víctimes de violència sobre la dona 
una actuació coordinada de tots aquests» i «demanarà de les entitats locals l'assistència 
necessària per al compliment de les actuacions previstes en aquesta llei, i formalitzarà, en 
coordinació amb aquestes, les instruccions,els protocols i els acords que corresponguen» 
(art. 73).

Vist que l’Acord Interinstitucional pel qual s'aprova el Protocol per a la coordinació de les 
actuacions en matèria violència de gènere en la Comunitat Valenciana, signat el 21 de 
novembre de 2014 per diverses administracions i institucions, entre les quals la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, recull que les institucions firmants es comprometen a 
adequar la seua actuació en els casos de violència de gènere al protocol d’actuació 
coordinada que recull l’acord interinstitucional (punt quart de l’acord); que el mateix inclou 
dins del punt que regula l’àmbit d’actuació social, un apartat referent a l’«Atenció a les 
víctimes en l’àmbit municipal», segons el qual els serveis socials es coordinen amb altres 
serveis i organismes municipals i supramunicipals per al desenvolupament de les seues 
funcions.

Vist que l’Ajuntament d’Alcoi, com a membre de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies,ha ratificat el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, el qual, dins de l’«Eix 
2. Millora de la resposta institucional: Coordinació. Treball en Xarxa», recull com a mesures 
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a complir per les entitats locals la d’establir un sistema d'acompanyament i d'ajuda a la presa 
de decisions, amb la finalitat d'evitar la desprotecció de la dona i garantir el dret a 
l'assistència social
l'article 19 de la Llei orgànica 1/2004 reconeix» (mesura 72) i la de «promoure les Unitats de 
suport en l’àmbit local» (mesura 73), les quals estan integrades pel «personal dels serveis 
socials, sanitaris i de les institucions encarregades de prestar assistència jurídica que 
seguiren el cas en qüestió, i actuarà coordinadament en col·laboració amb les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat i els Jutjats de Violència sobre la Dona, en l’àmbit geogràfic 
corresponent (mesura 74)».

Vist que l’Ajuntament d’Alcoi està adherit al Pacte valencià contra la violència de gènere i 
masclista, el qual inclou en la «Línia estratègica 3: Coordinar el treball en xarxa per a 
l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles» l’ 
«Objectiu 3,4.- Cooperació i coordinació intrainstitucional i interinstitucional», en el qual 
s’indica com a mesura a
realitzar per part de les entintats locals la de l’«Impuls de protocols que afavorisquen la 
coordinació de recursos en matèria d’atenció i prevenció de violència de gènere en tots els 
municipis de la Comunitat Valenciana» (mesura 20).

Vista la documentació que consta a l'expedient així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els 
vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i amb 
l'abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1), adopta el següent acord:

Únic.- Aprovar el Protocol local per a la coordinació de les actuacions en matèria de 

violència de gènere de l’Ajuntament d’Alcoi.

9. 1538/2020 SERVEIS SOCIALS 

Pròrroga de la vigència del «I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 
Hòmens» de l’Ajuntament d’Alcoi.

La igualtat de dones i hòmens és un dret bàsic i essencial. És un dret fonamental de totes 
les persones i constitueix un valor capital per a la democràcia. On les polítiques de promoció 
d’aquesta igualtat consoliden una societat més justa, estable, solidaria i honesta.
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 L’objectiu del I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens, de l’Ajuntament 
d’Alcoi, com s’estableix en el propi document: «és pal·liar les desigualtats de gènere d’una 
manera ordenada i mitjançant la posada en valor d’una agenda de treball interanual, 
adaptada a la realitat local d’Alcoi, capaç de corregir tots aquells estereotips de gènere 
adquirits en el procés de socialització humana relacionats amb les activitats, els rols, 
característiques o atribucions que caracteritzen i distingeixen als homes de les dones.
Tot açò a partir d’un diagnòstic quantitatiu, però també qualitatiu i participat.»

Amb aquesta finalitat, el passat 21 de desembre de 2.015 en sessió ordinari del Ple, va 
adoptar per unanimitat l'aprovació del «I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
hòmens». Considerant que aquest Pla tenia una durada de 4 anys, després dels quals, hi ha 
que iniciar els tràmits per a l’adopció del II Pla. 

Però,per a poder iniciar els tràmits d’un nou Pla, és necessari l’estudi i diagnòstic del I Pla, 
per a saber quins han sigut els assoliments que s’han aconseguit, continuant amb els 
objectius pendents i així com, en l'adopció de nous reptes adequats a la situació actual.

I com consagra l’article 9.2 de la Constitució Espanyola i l’article 2 del nostre Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, és una obligació d’aquests Ajuntament la 
promoció de les condicions perquè la igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren 
siguen reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua 
plenitud.

L’ atribució de competència la trobem tant en la Llei Reguladora de Bases de Règim 
Local, 7/1.985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 27/2.013, de 27 de desembre de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, com en la Llei 8/2.010, de 23 
de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana on enumera, 
entre altres, com a competència pròpia dels Ajuntaments les «actuacions en la promoció de 
la igualtat entre hòmens i dones així com contra la violència de gènere i promoció de 
polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d’hòmens i dones». 

Vista la documentació que consta al expedient així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 
seus assistents, amb el vot a favor dels regidors del grups municipals SOCIALISTA (12), 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), 
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova el següent acord:

Primer.- Aprovar la pròrroga  del “I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Hòmens» fins 
al 31 de desembre de 2020.
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10. 1618/2020 INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
DECLARACIÓ SOBRE UNIR ESFORÇOS PER A IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL SOSTENIBLE A LES CIUTATS I COMUNITATS DE LA UNIÓ EUROPEA.

DECLARACIÓN SOBRE AUNAR ESFUERZOS PARA IMPULSAR UNA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DE 
LA UNIÓN EUROPEA.

La Unión Europea ha publicado la Declaración Join, Boost, Sustain (unir, potenciar, 
sostener) para sentar las bases del camino hacia la transformación digital de las ciudades 
europeas. Se trata de una iniciativa firmada por representantes de ciudades de la UE y 
apoyada por el Comité de Regiones y la Comisión Europea.

El escrito hace referencia a la necesidad de llevar a cabo una «vía europea» para crear 
espacios más habitables a través de soluciones digitales. Pone el foco en aspectos como la 
movilidad urbana inteligente, la eficiencia energética, los servicios públicos digitales, la 
gobernanza cívica y la vivienda sostenible.

La declaración parte de un momento en el que las ciudades y comunidades de la Unión 
Europea hacen frente a un número de desafíos cada vez mayor. Para enfrentar estos retos, 
el documento pone sobre la mesa la puesta en marcha de soluciones digitales basadas en 
datos generados a escala local, imprescindibles para ofrecer mejores servicios en ámbitos 
como la movilidad, los servicios públicos y la eficiencia energética.

También hace una mención especial a la cooperación entre actores como un aspecto 
fundamental para impulsar la innovación. Esto permitirá a la ciudadanía ser el centro de 
políticas enfocadas a ofrecer servicios eficientes y rentables.

Entre los compromisos recogidos, cabe destacar la creación de un plan de inversión 
conjunto que se centra en soluciones digitales; la activación de una normativa centrada en 
garantizar la interoperabilidad de los datos y plataformas entre ciudades; y la promesa de 
proporcionar a los ciudadanos las competencias digitales necesarias para beneficiarse de 
las soluciones de smart cities.

Visto el informe emitido por el TAG de gabinete jurídico.
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Vista la documentación obrante en el exptediente así como el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los concejales de 
los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS 
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) I VOX (1), adopta los 
siguientes alcuerdos:

Primero.- Aprobar la Declaración sobre aunar esfuerzos para impulsar una transformación 
digital sostenible en las ciudades y comunidades de la Unión Europea, que es del siguiente 
tenor:

“Declaración sobre aunar esfuerzos para impulsar una transformación digital 
sostenible en las ciudades y comunidades de la UE. 

Living-in.EU

Nosotros, responsables políticos de todos los niveles de gobierno, junto con organizaciones 
y redes de ciudades y comunidades de todos los tamaños, creemos que una estrecha 
cooperación a través de la gobernanza multinivel en la UE y la creación conjunta con los 
ciudadanos son fundamentales para nuestra misión de convertir a nuestras ciudades y 
comunidades en lugares inteligentes y sostenibles en los que las personas disfruten viviendo 
y trabajando. Aspiramos a una Europa digital con cohesión, en la que cada comunidad 
pueda beneficiarse económica y socialmente de esta transformación, y sin dejar a nadie 
atrás . Por ello, recalcamos le necesidad de una inversión pública y privada suficiente en 
servicios digitales, tecnologías, infraestructuras y capacidades con el fin de lograr este 
objetivo. 

En un momento en que nuestras ciudades y comunidades se enfrentan a una gama cada 
vez mayor de retos, esta declaración supone un paso importante en el lanzamiento de una 
«vía europea» para transformar digitalmente las ciudades y comunidades. Este enfoque 
garantizará el liderazgo tecnológico en la UE respetando los valores y la diversidad 
europeos, así como los derechos digitales de las personas. 

Aunque una serie de iniciativas han dado lugar a soluciones digitales innovadoras de éxito4, 
su impacto en la sociedad de la UE en su conjunto sigue siendo limitado y desigual. La 
extensa implantación y ampliación de estas soluciones es crucial para ayudar a nuestras 
ciudades y comunidades a cumplir sus objetivos climáticos y reducir el impacto 
medioambiental. También fomentará la participación ciudadana y ayudará a prosperar a 
todos los tipos de empresas, incluidas pymes y empresas emergentes. Ha llegado el 
momento de que desde todos los niveles de gobierno de la UE se aúnen esfuerzos para 
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expandir las soluciones digitales, de modo que al menos 300 millones de europeos puedan 
disfrutar de una mejor calidad de vida en 2025. Fomentar el uso de soluciones digitales 
consensuadas entre las regiones, las ciudades y las comunidades contribuirá a cerrar la 
brecha digital y reducir las desigualdades a fin alcanzar una mayor cohesión territorial. Las 
soluciones digitales basadas en datos generados localmente son esenciales para ofrecer 
servicios más informados, innovadores, y de alta calidad al público y a las empresas. Estas 
soluciones incluyen la movilidad urbana inteligente, la eficiencia energética, la vivienda 
sostenible, los servicios públicos digitales y la gobernanza liderada por la ciudadanía. Para 
que el público confíe en estos sistemas, los datos deben utilizarse de manera responsable a 
través de plataformas digitales, y debe garantizarse su calidad, seguridad y privacidad. La 
cooperación entre zonas geográficas y entre sectores impulsará la innovación y permitirá a 
las ciudades y comunidades desarrollar servicios eficientes, rentables y centrados en el 
ciudadano. Por tanto, la implantación y expansión de plataformas abiertas, interoperables, 
intersectoriales y transfronterizas, como medio para impulsar la transformación digital, 
constituye el núcleo de esta declaración. Así se contribuirá a garantizar la soberanía 
tecnológica en la UE, y a la creación conjunta de soluciones digitales que no bloqueen a 
nuestras ciudades y comunidades con tecnologías específicas. 

LOS SIGNATARIOS CONVIENEN EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

 un enfoque centrado en los ciudadanos; 

 un enfoque liderado por las ciudades en el ámbito de la UE;

 la ciudad como ecosistema de innovación abierto y dirigido por los ciudadanos; 

 el acceso, uso, intercambio y gestión responsable de datos, desde el punto de vista 
ético y social; 

 las tecnologías como habilitadores clave; 

 plataformas digitales interoperables basadas en normas abiertas y especificaciones 
técnicas, interfaces de programación de aplicaciones (API) y modelos de datos 
compartidos. 

LOS SIGNATARIOS SE COMPROMETEN A DESARROLLAR CONJUNTAMENTE 
MEDIDAS SOSTENIBLES PARA: 

FINANCIERAMENTE
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 contribuir, con carácter voluntario, a un plan de inversión conjunto para adoptar y 
aplicar soluciones digitales comunes existentes a gran escala en la UE;

 optimizar las sinergias entre los fondos de la UE, nacionales, regionales y locales; 

 reforzar la inversión en la transformación digital local procedente de los fondos y 
programas de la UE, a fin de garantizar una Europa integradora y sostenible;

 utilizar prácticas comunes de contratación pública para definir de forma conjunta 
especificaciones, y reducir el coste de invertir con éxito en plataformas digitales y 
tecnologías afines. 

TÉCNICAMENTE

 utilizar una lista consensuada de normas y especificaciones técnicas para lograr la 
interoperabilidad de los datos, sistemas y plataformas entre ciudades, comunidades 
y proveedores de todo el mundo;

 poner a disposición de todos los elementos clave que posibilitan las soluciones 
digitales de las ciudades, incluidos los datos, las infraestructuras y los servicios;

 utilizar un mercado común para compartir datos, servicios digitales y soluciones entre 
ciudades y comunidades. 

LEGALMENTE

evaluar las medidas legislativas necesarias para disponer de un marco común de la UE para 
soluciones digitales intersectoriales y transfronterizas para las ciudades y comunidades (por 
ejemplo: sistemas de identificación electrónica).

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

 desarrollar las capacidades administrativas para sacar el máximo partido de la 
digitalización  y evitar la dependencia de la tecnología o de proveedores; 

 desarrollar enfoques de diseño centrados en los ciudadanos como una nueva 
competencia para la elaboración de políticas públicas; 
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 identificar las nuevas competencias necesarias por parte de las autoridades públicas 
y las empresas, y tomar medidas para garantizar que las personas adquieran estas 
capacidades; 

 proporcionar a la población la educación y las capacidades digitales que necesitan 
para beneficiarse de soluciones de ciudades inteligentes y participar en la toma de 
decisiones; 

 desarrollar una cultura de enfoque co-creativo, participativo e intersectorial para 
diseñar y aplicar soluciones locales inteligentes y sostenibles; 

 facilitar y coordinar las actividades, incluida la puesta en común de conocimientos, la 
comunicación, la difusión y la consultoría, para aumentar el éxito de las soluciones 
digitales; 

 aprovechar las oportunidades que pueden acelerar el despliegue, como los centros 
de innovación digital. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

ayudar a desarrollar y aplicar un marco, basado en metodologías existentes, para medir y 
supervisar los beneficios para los ciudadanos, las autoridades públicas, las empresas y 
otras partes interesadas a nivel local. En el primer trimestre de 2020 se creará un comité de 
dirección multinivel de gobernanza para avanzar en los compromisos mencionados y 
garantizar su ejecución de aquí a 2025. Este comité de dirección aunará fuerzas y recursos 
y mejorará el diálogo y la colaboración de las partes interesadas con el fin de impulsar la 
transformación digital sostenible de las ciudades y comunidades.

Representante de:

Nombre y apellidos: 

Cargo:

Firma:

Fecha:  

PROMOTOR
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EUROCITIES 

es la red de grandes ciudades europeas. Nuestros miembros son los Gobiernos locales y 
municipales de las principales ciudades europeas. Su objetivo es reforzar el importante 
papel que los Gobiernos locales deben desempeñar en una estructura de gobernanza 
multinivel. Pretendemos dar forma a las opiniones de las partes interesadas de Bruselas y, 
en última instancia, reorientar el foco de la legislación de la UE de manera que se permita 
que los Gobiernos de las ciudades puedan hacer frente a los retos estratégicos a nivel local. 
eurocities.eu 

CIUDADES INTELIGENTES ABIERTAS Y ÁGILES (OASC)

 es una red internacional sin ánimo de lucro de ciudades que tiene por objeto crear y dar 
forma al naciente mercado mundial de datos y servicios de las ciudades inteligentes. La red 
ya está en la vanguardia de las futuras normas para los datos, los servicios y la tecnología 
de las ciudades, y trabajamos sobre la base de las necesidades de las ciudades con el 
apoyo de la industria. A diferencia de cualquier otra red de ciudades, la OASC se rige por 
realizaciones y se centra en plataformas abiertas y en el compromiso de los ciudadanos. 
https://oascities.org 

LA RED EUROPEA DE LABORATORIOS VIVIENTES (EUROPEAN NETWORK OF LIVING 
LABS – ENOLL)

 es la federación internacional de referencia de laboratorios vivientes en Europa y en todo el 
mundo. Creada en noviembre de 2006 bajo los auspicios de la Presidencia finlandesa de la 
UE, la red ha crecido rápidamente hasta hoy. Los «laboratorios vivientes» actúan como 
intermediarios entre los ciudadanos, los organismos de investigación, las empresas y las 
ciudades y regiones para la creación conjunta de valor y de prototipos o la validación para 
expandir la innovación y las empresas. Los laboratorios vivientes tienen elementos 
comunes, pero múltiples aplicaciones diferentes. https://enoll.org 

LA PRESIDENCIA FINLANDESA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

 El principal objetivo de la Presidencia en relación con el desarrollo urbano es apoyar la 
aplicación satisfactoria de la Agenda Urbana para la UE, incluido el avance en la creación de 
la nueva Carta de Leipzig. Como tema específico, destaca la innovación digital en las 
ciudades. https://eu2019.fi 

LA COMISIÓN EUROPEA
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 ayuda a dar forma a la estrategia de la UE, propone nuevas leyes y políticas de la UE, 
supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la UE. También desempeña un papel 
importante en el apoyo al desarrollo internacional y la prestación de ayuda. 
https://ec.europa.eu 

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

 es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea (UE). Representa a los entes 
locales y regionales de toda la Unión Europea y asesora sobre las leyes nuevas que tienen 
un impacto sobre las regiones y las ciudades (el 70 % de la legislación de la UE). 
https://cor.europa.eu 

DOCUMENTO INTRODUCTORIO 

PRINCIPIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES 
Y COMUNIDADES DE LA UE 

ENFOQUE CENTRADO EN LOS CIUDADANOS 

El proceso de transformación digital de Europa debe desarrollarse con y para las personas. 
La movilidad sostenible, la eficiencia energética, la producción sostenible, el aire limpio, 
unos servicios públicos digitales eficientes, la vivienda accesible y la gestión de residuos 
constituyen el núcleo de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles, creando 
empleos cualificados y de calidad y una sociedad más igualitaria e integradora. Los 
ciudadanos tienen un papel clave que desempeñar en el desarrollo y la aplicación de 
estrategias y soluciones de ciudades inteligentes. Conectar y colaborar con personas al 
tiempo que les permite desempeñar un papel en la elaboración de políticas y la creación de 
soluciones es crucial para el éxito de las ciudades y comunidades inteligentes. 

UN ENFOQUE DIRIGIDO POR LAS CIUDADES A ESCALA DE LA UE 

La cooperación estratégica a escala de la UE para incrementar las soluciones digitales debe 
beneficiarse de un enfoque dirigido por las ciudades. Como nivel de gobierno más cercano a 
los ciudadanos, las autoridades locales son las más indicadas para comprender las 
necesidades de las comunidades locales y coordinar un enfoque integrado que conecte a 
las empresas locales, regionales, nacionales y europeas. 

LA CIUDAD COMO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ABIERTO Y DIRIGIDO POR LOS 
CIUDADANOS 
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Las ciudades y comunidades son entornos reales a gran escala ideales para probar las 
soluciones digitales y pueden actuar como laboratorios vivientes urbanos. Las ciudades 
pueden dirigir la participación de las partes interesadas y garantizar que la comunidad local 
participe activamente en la creación de soluciones. La innovación abierta, a través de la cual 
las partes interesadas locales cooperan y asumen las soluciones acordadas, es vital para el 
éxito de la transformación digital en la UE. Igualmente importante es que las ciudades y 
comunidades de la UE colaboren en aprovechar al máximo las economías de escala para 
fomentar la inversión en innovación. 

LAS TECNOLOGÍAS COMO HABILITADORES CLAVE 

Las tecnologías son un medio más que un fin en la transformación digital de nuestras 
ciudades. Las tecnologías más avanzadas con las soluciones más sencillas son la 
combinación ideal que permitirá que nuestras ciudades sean inteligentes y sostenibles.

ACCESO, USO, REPARTO Y GESTIÓN DE DATOS RESPONSABLE DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ÉTICO Y SOCIAL

Cada día se producen grandes cantidades de datos digitales. Estos datos deben utilizarse 
de manera responsable y con la calidad, la seguridad y la privacidad garantizadas por el 
diseño, a fin de asegurar la confianza del público. Entre las prácticas que deben evitarse 
figuran el uso indebido de datos, incluidos su intercambio no autorizado, la reventa de datos 
de clientes y los algoritmos sesgados que refuerzan las desigualdades sociales. Los datos 
digitales deben utilizarse en interés público para mejorar la toma de decisiones y los 
servicios públicos. Los Gobiernos locales deben apoyar prácticas e iniciativas que 
garanticen un mejor uso y gestión de los datos, incluidos los principios de «solo una vez» y 
de «privacidad», la transparencia de algoritmos y el uso de algoritmos imparciales para 
mejorar la calidad de vida y los derechos digitales en las ciudades y comunidades. 

PLATAFORMAS DIGITALES INTEROPERABLES CON NORMAS ABIERTAS, 
INTERFACES DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES Y MODELOS DE DATOS 
COMPARTIDOS 

Las plataformas urbanas son los «sistemas operativos» de los servicios prestados por las 
ciudades inteligentes. Son necesarias para gestionar la creciente gama de partes 
interesadas y de datos en diversos sectores. Las plataformas urbanas interoperables que 
promueven estándares abiertos, API y modelos de datos compartidos son cruciales para 
eliminar barreras tales como la dependencia de proveedores y los protocolos privados no 
interoperables. Las plataformas urbanas interoperables son esenciales para desarrollar y 
poner en marcha soluciones innovadoras y rentables en toda la UE, ya que crean 
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ecosistemas abiertos e interoperables y pueden ampliarse para servir como espacios para la 
experimentación creativa. 

SOLUCIONES DIGITALES SATISFACTORIAS EXISTENTES

 Los proyectos piloto, tanto financiados por la UE como a nivel local, así como las acciones y 
asociaciones de apoyo han elaborado normas, mecanismos, servicios, directrices y 
herramientas que permiten la interoperabilidad de las plataformas urbanas, con un fuerte 
impacto local y un importante valor añadido de la UE. Se enumeran a continuación algunos 
ejemplos. Se ha elaborado un «Informe consolidado de especificaciones técnicas» como 
documento de trabajo para apoyar el plan de acción para la declaración. 

Norma europea para dispositivos inteligentes - Smart Appliance/Anything REFerence 
(SAREF): La ontología SAEF, que es una norma ETSI/OneM2M, es un modelo compartido 
de consenso que contribuye a la adecuación de los activos existentes, tales como las 
normas, los protocolos y los modelos de datos. Consiste en una ontología de base y 
ampliaciones para los sectores pertinentes, incluida una para las ciudades (SAREF4CITY). 
Una solución de ciudad combinada basada en SAREF y NGSI-LD se ha llevado a cabo con 
éxito en el marco del proyecto piloto SynchroniCity.

Mecanismos de interoperabilidad mínima de la OASCP (MIM): Los MIM son 
herramientas universales para lograr la interoperabilidad de los datos, sistemas y servicios 
entre las ciudades y los proveedores. La aplicación puede ser diferente, siempre que los 
puntos de interoperabilidad cruciales de una determinada arquitectura técnica utilicen los 
mismos mecanismos de interoperabilidad. Son imparciales y neutrales desde el punto de 
vista tecnológico, lo que significa que cualquiera puede utilizarlos e integrarlos en sistemas y 
servicios existentes. 

Plataformas urbanas: Los estándares abiertos y los componentes de código abierto tales 
como EIP-SCC DIN SPEC 91357 Reference Architecture Model Open Urban Platform 
desarrollados en colaboración con el proyecto «Espresso» financiado por la UE, la biblioteca 
de referencia ETSI OneM2M, la arquitectura de referencia SynchroniCity y la arquitectura de 
referencia FIWARE ayudan a las ciudades y comunidades a permanecer ágiles y evitar la 
dependencia de proveedores. 

La caja de herramientas del reto de las ciudades digitales (Digital Cities Challenge): La 
herramienta de autoevaluación del Digital Cities Challenge determina el nivel de rendimiento 
digital de las ciudades, basándose en los procesos de transformación digital existentes y en 
los avances del desarrollo digital en ocho dimensiones. Los indicadores clave de 
rendimiento permiten el seguimiento del impacto específico y real de las acciones e 
iniciativas en la economía local, las empresas y los ciudadanos. Además, el Manual sobre 
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transformación de la ciudad digital «City Digital Transformation» ofrece a las ciudades una 
metodología concreta para desarrollar una estrategia de transformación digital eficaz, 
basada en las mejores prácticas existentes, tales como el modelo para las ciudades y 
regiones como plataformas para el lanzamiento de la transformación digital. 

Portal de datos de movilidad (Mobility Data Portal - MDP): El MDP recoge y conecta los 
datos de movilidad en un conjunto de datos multimodal y lo pone a disposición a través de 
una interfaz normalizada y en el marco de un acuerdo contractual entre los sectores público 
y privado. Funciona como punto de acceso único a los datos y servicios multimodales de la 
ciudad. 

Humble Lamppost: Con el objetivo de instalar 10 millones de farolas inteligentes para 
ahorrar energía y costes en las ciudades de toda la UE y acelerar su digitalización, el 
proyecto Humble Lamppost sirve como ejemplo de contratación conjunta y cooperación 
entre la agrupación de acciones de la EIP-SCC sobre infraestructuras y procesos 
integrados. 

Módulos del Mecanismo «Conectar Europa»: El Mecanismo «Conectar Europa» ha 
desarrollado un conjunto de infraestructuras de servicios digitales genéricos y reutilizables, 
también conocidos como componentes elementales. Actualmente hay ocho módulos: i) 
infraestructura de pruebas de macrodatos; ii) intermediario de contextos; iii) archivo; iv) 
entrega electrónica; v) identificación electrónica; vi) facturación electrónica; vii) firma 
electrónica; y viii) traducción automática. Los módulos pueden combinarse y utilizarse en 
proyectos en cualquier ámbito a nivel europeo, nacional o local. 

Catálogo SynchroniCity: Como uno de los proyectos piloto a gran escala europeos del 
«internet de las cosas» financiado por la UE, SynchroniCity ha desarrollado conjuntamente 
con las ciudades, la industria y las pymes, un catálogo de servicios posibles escalables de 
internet de las cosas e inteligencia artificial para las ciudades y comunidades en todos los 
sectores. 

Protocolo de actuación OrganiCity - OrganiCity playbook: El proyecto OrganiCity, 
financiado por la UE, ha proporcionado un conjunto de herramientas para dar un impulso a 
la creación conjunta, centrada en los ciudadanos, de soluciones digitales y basadas en 
datos en las ciudades y comunidades. 

Indicadores clave de resultados CITYKeys: Con la ayuda de las ciudades en el EIPSCC, 
este proyecto ha desarrollado y validado ICR locales y unos procedimientos de recopilación 
de datos para un seguimiento común y transparente y para poder comparar soluciones 
urbanas inteligentes en las ciudades europeas. 
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Paquete orientativo sobre ciudades inteligentes - Smart City guidance package: Esta 
guía ayuda a los Gobiernos locales a planificar y gestionar proyectos de ciudades 
inteligentes. Al poner a disposición los conocimientos, las experiencias y las conclusiones 
existentes, la guía ofrece información sobre los obstáculos que se encuentran a menudo con 
ocasión de la aplicación y explora lo que se necesita para aumentar y reproducir las 
iniciativas de éxito. ”

Segundo.-  Nombrar representante de la ciudad de Alcoy en el Comité de Dirección 
Multinivel de Gobernanza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy, D. Antonio 
Francés Pérez.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Francés Pérez, para la firma de 
cuantos documentos sean precisos en orden a la efectividad de lo acordado. 

11. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 5444 
FINS A LA NÚMERO 5496 DEL PERÍODE 2019 I DE LA NÚMERO 1 FINS A LA NÚMERO 
406 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 27 de diciembre de 2019, núm. 5444, al 30 de diciembre de 2019, núm. 5496.

 Del 2 de enero de 2020, núm. 1, al 31 de enero de 2020, núm. 406.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

12. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA BORRASCA GLÒRIA

Llig les preguntes i el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular

«La borrasca Gloria ha fet palés l’incompliment de l’Ordenança Reguladora de la 
Conservació i de la Inspecció Tècnica d’Edificis. Immobles ensorrats durant les últimes 
setmanes no s’havien sotmés a les inspeccions en els terminis que marca la normativa, que 
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obliga a passar la inspecció als edificis que superen els 50 anys i repetir-les cada 5 anys per 
mantenir el seguiment sobre l’estat dels edificis.

Per aquest motiu i davant la falta de resposta del Govern en el Plenari extraordinari del 
passat divendres, formulem les següents

PREGUNTES»

(Intervenció)

 «Quants edificis incompleixen l’article 10 de l’ordenança, que obliga als propietaris a 
fer inspecció cada cinc anys?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Coneixia l’Ajuntament l’existència d’edificis que no havien passat les inspeccions en 
els terminis fixats per l’ordenança?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «A quants dels propietaris d’edificis que incompleixen l’ordenança els ha requerit 
l’Ajuntament que facen la inspecció?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «La disposició transitòria primera de l’ordenança assenyala: “La relación de fincas 
que deban someterse a la Inspección Técnica de Edificios se fijará anualmente 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, a la cual se le dará la publicidad 
suficiente y adecuada para que sea conocida por la ciudadanía”. De quina data és 
l’última relació de finques acordada per Junta de Govern?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Quan va deixar l’Ajuntament d’Alcoi d’enviar requeriment als propietaris exigint-los 
que feren la inspecció dels seus edificis?»
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(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Per quins motius es va deixar de fer si l’ordenança obliga a l’Ajuntament a donar la 
publicitat suficient i adequada perquè siga coneguda per la ciutadania mitjançant 
Junta de Govern?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Va donar el Govern instruccions de no enviar comunicacions als propietaris amb els 
recordatoris de la inspecció?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «En algun dels edificis ensorrats durant el temporal té propietat l’Ajuntament o la 
Generalitat Valenciana?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Quina quantitat d’edificis propietat de la Generalitat o de l’Ajuntament no 
acompleixen l’article 10 de l’ordenança?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

 «Quina quantitat d’ITEs ha realitzat d’ofici l’Ajuntament d’Alcoi?»

(Intervencions)

Sr. Ruiz:

«PREC

 Que l’Ajuntament d’Alcoi inicie, a la brevetat més gran, la revisió de l’Ordenança 
reguladora de la conservació i de la inspecció tècnica d’edificis per adaptar-la al 
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decret 53/2018 de la Generalitat pel qual es regula la realització de l’informe 
d’avaluació de l’edifici d’ús residencial.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

13. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO PLACA INFORMATIVA EDIFICIOS RUTA MODERNISTA

Lee el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Es incuestionable la repercusión económica del patrimonio modernista en nuestra ciudad. 
Este legado se ha convertido en uno de los polos de atracción turística reportando 
beneficios económicos y el reconocimiento de Alcoy, como uno de los bastiones del 
movimiento Modernista en España.

En varias ocasiones esta corporación ha consensuado propuestas dirigidas a preservar este 
patrimonio y sustentar esta fuente de recursos que beneficia a todos los alcoyanos.

Por ello, con la finalidad de aportar medios para la divulgación y dignificación de la “Ruta 
Modernista” de la ciudad proponemos el siguiente

RUEGO

 Colocar, incrustada en la acera, delante de cada edificio perteneciente a la “Ruta 
Modernista”, una placa identificativa donde figure el nombre del edificio, año de 
construcción y nombre del arquitecto.

 Como ejemplo explicativo hemos adjuntado algunas fotografías de la Ruta 
Modernista de Reus. Aquí está el detalle de una placa que está delante de un 
antiguo edificio industrial, que ahora es un restaurante y el museo del Vermut, Esta 
es otra de las casas donde podemos ver que aquí, en la acera, tiene… y ahí 
también. Supongo que lo habrán visto, lo hemos adjuntado con la documentación, 
pero si lo acercas mejor.»

(Intervenciones)
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No se acepta el ruego.

14. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO OBRE EL RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD Y TRAYECTORIA DE 
EMPRESAS Y NEGOCIOS ALCOYANOS

Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Los negocios y empresas con una dilatada trayectoria temporal forman parte de la historia 
de la ciudad y son un ejemplo de constancia, trabajo y esfuerzo. Es toda una hazaña 
mantener abierto un negocio y más cuando hablamos de empresas que superan varias 
generaciones

En un entorno cada vez más competitivo, lo nuevo queda obsoleto en un instante. Los 
negocios centenarios son la excepción que cumple la regla. Consideramos que el 
Ayuntamiento debe dar visibilidad al esfuerzo y la dedicación de aquellos que consiguen 
pervivir 

En el caso concreto de los comercios, por ejemplo el Plan de Modernización Comercial, 
recoge una partida asignada para la realización de un inventario de comercios históricos.  
En la misma línea, la Estrategia de reactivación económica del Centro indica como fortaleza 
del comercio “su originalidad, sabor tradicional y singularidad”. 

Además, en las 25 propuestas para dinamizar el comercio de Alcoy dentro del Plan de 
Acción Comercial también figura una línea estratégica de reconocimiento a la labor del 
comercio minorista. ¿Por qué no reconocer también la permanencia en el tiempo de las 
empresas alcoyanas?

Por todo ello propongo el siguiente

RUEGO

Que el Ayuntamiento de Alcoy plantee al Consejo Económico y Social, para su estudio y 
aprobación, la propuesta para redactar las bases que regulen el Reconocimiento a la 
antigüedad y trayectoria de empresas y negocios ubicados en Alcoy.» 

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.
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15. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO MONUMENTO A SAN JORGE

Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Alertados por la ciudadanía hemos podido observar el deterioro en el monumento a San 
Jorge (José Gonzalvo 1983) que está en la La Rosaleda. 

La base de los tres elementos principales e incluso la parte trasera de las estatuas 
presentan óxido y corrosión a simple vista sin que se puede saber evidentemente el alcance 
de esta.

Para evitar un deterioro mayor, por seguridad ante posibles desprendimientos y para evitar 
la imagen de abandono que esa situación puede transmitir, proponemos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento estudie el alcance del deterioro del monumento a San Jorge.

 Que el Ayuntamiento lleve a cabo las actuaciones pertinentes para restaurar el 
monumento a la mayor brevedad posible.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego

16. 2764/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ DEFENSA DEL VALENCIÀ

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció.

«El passat 12 de desembre es va fer públic l’informe del Consell d’Europa sobre la protecció 
de les llengües regionals o minoritàries a l’estat espanyol. Al text s’hi assegura que la 
situació del Valencià és preocupant, sobretot en l’àmbit de l’administració de l’estat i el 
sistema judicial.

Es recomana que s’assegure l’ensenyament del valencià en tots els nivells i se’n garanteisca 
l’ús en l’economia i els serveis sanitaris i socials. El Consell també critica la política 
lingüística de l’estat espanyol respecte del valencià i considera que l’anomenada llei Wert 
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perjudica el sistema d’immersió. Lamenta que el govern espanyol continue imposant el 
castellà en molts àmbits i posa d’exemples la senyalització de carreteres, els diplomes 
universitaris, els esports i la publicitat.

Entre les recomanacions, proposa de reformar immediatament la llei orgànica del poder 
judicial per a garantir l’ús del valencià en els processos judicials, si ho demana una de les 
parts. La segona recomanació urgent és de promoure la utilització de les llengües cooficials 
a l’administració de l’estat en les respectives comunitats autònomes.

A més a més, són cada vegada més comunes les denúncies per discriminació lingüística al 
nostre territori, com el cas denunciat aquest Nadal a Tavernes durant la celebració del 
Festhivern, on el Guàrdia Civil va retindre un jove, amb amenaces d’emportar-se’l a la 
caserna si continuava parlant en valencià.

L’article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de proclamar 
en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat», disposa en el número 2 que 
«les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts» i afegeix en el número 3 que «la riquesa de les 
distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció».

Una vegada assolida l’Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació especial 
en l'article 7é, que estableix: «1- Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el 
valencià i el castellà. Tothom té dret a conèixer i a usar-los. 2- La Generalitat Valenciana 
garantirà l'ús normal i oficial d’ambdues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a 
assegurar-ne el coneixement».

Per altra banda, estudis sociolingüístics pronostiquen que, si continuen les polítiques 
actuals, la xifra de valencianoparlants caurà fins al 10% l’any 2050. L’optimisme que als 
anys 80 teníem pensant que la LUEV (4/1983 Llei d’ús i ensenyament del valencià) podria 
revertir aquesta tendència cap a la davallada de l’ús de la nostra llengua, no ha sigut així. De 
fet és una llei que bàsicament “despenalitza” la nostra llengua però no garanteix el seu ús ni 
el seu ensenyament.

És evident que la LUEV ha sigut un instrument lingüístic inútil en la normalització del 
valencià, ja que ha impossibilitat que quasi tres generacions de valencians i valencianes 
aprengueren valencià en el seu trànsit pel sistema educatiu, continua sent cert que amb 
dificultats podem trobar una persona que s’haja pogut escolaritzar en valencià des dels 3 
anys fins a acabar un cicle formatiu o una carrera universitària.

Per tant, si aquesta llei no ha sigut eficient, i ha esdevingut inútil, és evident que en cal una 
altra i diferent, per tal d’aconseguir que l’ús de la nostra llengua al nostre territori siga el dret 
dels seus/es habitants, i que puga arribar a unes quotes igualitàries al castellà. Una llei amb 
l’objectiu d’emparar, fomentar i normalitzar-ne el seu ús a tots els àmbits, i de garantir l’ús 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


41 de 65

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421555031535377 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

normal i oficial del valencià i castellà i assegurar de dret i fet que la ciutadania pot viure i 
desplegar totes les seues activitats en valencià de la mateixa manera que en castellà, i 
sobretot una llei que assegure que es donen les condicions legals i socials per a la igualtat 
efectiva de tota la ciutadania en l’ús de les dues llengües cooficials, i remoure els obstacles 
que impedeixen aquesta igualtat real en l’ús del valencià, llengua pròpia del poble valencià.

És per això que des de Compromís Alcoi demanem els següents punts d’acord:

ACORDS:

1. Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova llei 
que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori (atenent les 
recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge real del 
valencià).

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit lingüístic 
català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada també en 
valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de l'Ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi.

3. Que l’ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, és a dir, demanar els requisits lingüístics als seus/es funcionaris/es. Per 
tant demanem que en les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions 
i funcions municipals que estiguen incloses dins de la Relació de Llocs de Treball per 
als quals siga preceptiu el coneixement del valencià, l’Ajuntament d’Alcoi establisca 
el coneixement del valencià com a requisit per a l’accés.

4. Que l’Ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real la 
igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes.»

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

Pel Grup Municipal Ciudadanos es presenta la següent esmena a la totalitat:

«ACUERDOS:
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1. Instar a la Generalitat Valenciana a la derogación de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, 
por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. 

2. Instar a la Generalitat Valenciana que para que se realicen todas las acciones 
necesarias para hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana así como la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del 
Valenciano, respetando las diferentes realidades socio-lingüísticas existentes en todo 
el territorio valenciano y respetando las dos lenguas cooficiales de nuestra 
autonomía.

3. Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a las diferentes administraciones públicas que 
toda la documentación esté redactada tanto en castellano como en valenciano.

4. Que el Ayuntamiento de Alcoy promocione el valenciano tal y como recomienda el 
Consejo de Europa sin discriminación alguna, sin poner fronteras al acceso a la 
función pública y que los idiomas sean considerados como méritos para el acceso al 
empleo público.

5. Instar a la Generalitat Valenciana a que se realicen todas las acciones que sean 
pertinentes para garantizar que la totalidad de las subvenciones que emanen de la 
Generalitat Valenciana se destinarán a actividades y proyectos que aseguren el 
respeto y la promoción de los derechos y libertades de toda la ciudadanía valenciana 
y, especialmente, velarán el cumplimiento de los artículos 4 y 6 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana.» 

(Intervencions

….

L’esmena que presenta el Grup Municipal Socialista, que s’entrega a la resta de membres 
de la Corporació i que es incorporada a l’expedient, es la següent:

 
1. «Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova llei 

que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori (atenent les 
recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge real del 
valencià). 

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit lingüístic 
català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada també en 
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valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de l'Ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi. 

3. Que l’ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, tal com diu el Reglament Municipal per a la Promoció de l'ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi, en tant i en quant, el consell no aprove, nova legislació 
que regule els requisits lingüístics del funcionariat del nostre territori. 

4. Que l’ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real la 
igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes. 

5. Promocionar, donar a conéixer i fer valer el Reglament Municipal per a la Promoció 
de l'ús del Valencià al Municipi d’Alcoi, en tots els departaments de la nostra 
administració, l’Ajuntament d’Alcoi.»

...)

L'Ajuntament Ple, per majoria dels senyors assistents, amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), i amb els vots 
en contra dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), no aprova l’esmena presentada pel Grup Municipal 
CIUDADANOS.

L'Ajuntament Ple, per majoria dels senyors assistents, amb els vots a favor dels regidors 
dels grups municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR 
ALCOI (2), i amb els vots en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO 
POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup Municipal 
Compromís Alcoi, que incorpora l’esmena del Grup Municipal Socialista, en les següents 
termes:

«El passat 12 de desembre es va fer públic l’informe del Consell d’Europa sobre la protecció 
de les llengües regionals o minoritàries a l’estat espanyol. Al text s’hi assegura que la 
situació del Valencià és preocupant, sobretot en l’àmbit de l’administració de l’estat i el 
sistema judicial.

Es recomana que s’assegure l’ensenyament del valencià en tots els nivells i se’n garanteisca 
l’ús en l’economia i els serveis sanitaris i socials. El Consell també critica la política 
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lingüística de l’estat espanyol respecte del valencià i considera que l’anomenada llei Wert 
perjudica el sistema d’immersió. Lamenta que el govern espanyol continue imposant el 
castellà en molts àmbits i posa d’exemples la senyalització de carreteres, els diplomes 
universitaris, els esports i la publicitat.

Entre les recomanacions, proposa de reformar immediatament la llei orgànica del poder 
judicial per a garantir l’ús del valencià en els processos judicials, si ho demana una de les 
parts. La segona recomanació urgent és de promoure la utilització de les llengües cooficials 
a l’administració de l’estat en les respectives comunitats autònomes.

A més a més, són cada vegada més comunes les denúncies per discriminació lingüística al 
nostre territori, com el cas denunciat aquest Nadal a Tavernes durant la celebració del 
Festhivern, on el Guàrdia Civil va retindre un jove, amb amenaces d’emportar-se’l a la 
caserna si continuava parlant en valencià.

L’article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de proclamar 
en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat», disposa en el número 2 que 
«les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts» i afegeix en el número 3 que «la riquesa de les 
distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció».

Una vegada assolida l’Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació especial 
en l'article 7é, que estableix: «1- Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el 
valencià i el castellà. Tothom té dret a conèixer i a usar-los. 2- La Generalitat Valenciana 
garantirà l'ús normal i oficial d’ambdues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a 
assegurar-ne el coneixement».

Per altra banda, estudis sociolingüístics pronostiquen que, si continuen les polítiques 
actuals, la xifra de valencianoparlants caurà fins al 10% l’any 2050. L’optimisme que als 
anys 80 teníem pensant que la LUEV (4/1983 Llei d’ús i ensenyament del valencià) podria 
revertir aquesta tendència cap a la davallada de l’ús de la nostra llengua, no ha sigut així. De 
fet és una llei que bàsicament “despenalitza” la nostra llengua però no garanteix el seu ús ni 
el seu ensenyament.

És evident que la LUEV ha sigut un instrument lingüístic inútil en la normalització del 
valencià, ja que ha impossibilitat que quasi tres generacions de valencians i valencianes 
aprengueren valencià en el seu trànsit pel sistema educatiu, continua sent cert que amb 
dificultats podem trobar una persona que s’haja pogut escolaritzar en valencià des dels 3 
anys fins a acabar un cicle formatiu o una carrera universitària.

Per tant, si aquesta llei no ha sigut eficient, i ha esdevingut inútil, és evident que en cal una 
altra i diferent, per tal d’aconseguir que l’ús de la nostra llengua al nostre territori siga el dret 
dels seus/es habitants, i que puga arribar a unes quotes igualitàries al castellà. Una llei amb 
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l’objectiu d’emparar, fomentar i normalitzar-ne el seu ús a tots els àmbits, i de garantir l’ús 
normal i oficial del valencià i castellà i assegurar de dret i fet que la ciutadania pot viure i 
desplegar totes les seues activitats en valencià de la mateixa manera que en castellà, i 
sobretot una llei que assegure que es donen les condicions legals i socials per a la igualtat 
efectiva de tota la ciutadania en l’ús de les dues llengües cooficials, i remoure els obstacles 
que impedeixen aquesta igualtat real en l’ús del valencià, llengua pròpia del poble valencià.

És per això que des de Compromís Alcoi demanem els següents punts d’acord:

ACORDS:

1. Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova llei 
que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori (atenent les 
recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge real del 
valencià). 

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit lingüístic 
català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada també en 
valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de l'Ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi. 

3. Que l’ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, tal com diu el Reglament Municipal per a la Promoció de l'ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi, en tant i en quant, el consell no aprove, nova legislació 
que regule els requisits lingüístics del funcionariat del nostre territori. 

4. Que l’ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real la 
igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes. 

5. Promocionar, donar a conéixer i fer valer el Reglament Municipal per a la Promoció 
de l'ús del Valencià al Municipi d’Alcoi, en tots els departaments de la nostra 
administració, l’Ajuntament d’Alcoi.»

17. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC SOLSIDA BENIATA

Llig les preguntes i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«A finals de 2017 el Ministeri de Foment, a través de la Demarcació de carreteres, va 
autoritzat la circulació pel carril de la Beniata que estava tancat des de principi de 2017 
quan, a conseqüència del fort temporal de pluja, neu i vent que va patir la ciutat, es va 
produir un gran despreniment del vessant.

Les obres de consolidació del vessant van finalitzar al mes d'agost. A partir d'eixe moment, 
la demarcació de carreteres va exigir per poder autoritzar la reobertura la instal·lació d'uns 
inclinòmetres i un informe geotècnic que acreditara l'estabilitat d'aquest.

Aleshores formulem les següents preguntes, bàsicament perquè no va haver ninguna 
resposta en el Ple anterior o almenys informació, i ens agradaria que constara.

PREGUNTES:

Quins han estat les dades d’aquests inclinòmetres instal·lats a 2017 després d’aquest 
temporal Gloria?»

(Intervencions) 

Sr. Ivorra: «Bàsicament, confirmada confirmada l’estabilitat, ens han contestat que sí. El 
què no ens ha quedat clar, respecte a la pregunta, si li ve a bé contestar-nos, és si els 
inclinòmetres estan, o no ho he entès jo bé, el inclinòmetres estaven en vigor, estaven 
funcionant i si s’ha detectat alguna cosa? O va acabar al 2019, entenc?»

(Intervencions)

Sr. Ivorra: «Aleshores enteníem que l'última era, si han estat comunicades aquestes dades 
a la Demarcació de carreteres?, si havia estat informada la solsida? I si hi havia algun perill? 
Entenem que, com ens ha dit que no hi ha cap desperfecte, i no hi ha cap perill, no ha sigut 
necessari fer esta informació, aleshores, respecte a les preguntes, fem el prec.

PREC

Demanem al govern, la reparació tan aviat com siga possible de la solsida que ha hagut.»

(Intervencions)

18. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC REPARACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS
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Llig les preguntes i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Ja fa setmanes que els contenidors soterrats de la plaça Jaume el Conqueridor estan fora 
de servei. Aquesta situació s’agreuja amb les olors que emanen els contenidors plens de 
brossa que van quedar sense buidar a la infraestructura soterrada.

A més aquest passat episodi de pluges a Gloria vam poder observar que als contenidors 
soterrats del carrer Onofre Jordà que regolfaven l’aigua en l’apartat elèctric, els quadre 
elèctrics.

Aleshores formulem les següents

PREGUNTES:

 Per què no han estat encara reparats els contenidors de la plaça Jaume el 
Conqueridor? Quin termini baralla el regidor per a la seua posada en funcionament?

 I que va ocórrer amb els contenidors del carrer Onofre Jordà perquè no desaigüen 
correctament?»

(Intervencions)

Sr. Ivorra: «Gràcies. Ens alegrem també, òbviament, que estiguen reparats. Els contenidors 
de la placeta Jaume el Conqueridor estan tenint avaries perllongades i molt reiterades. 
Entenem que els veïns de la zona s’han queixat. Entenem que també hi han regidors i el 
mateix alcalde que també, com ens va comunicar a la Junta de Portaveus, també és la zona 
d’on deixa ell les seus residus. Aleshores entenem que és una problemàtica real que està 
havent en la zona. Les queixes reiterades dels veïns alguna cosa estan demostrant que està 
passant amb eixos contenidors. Problemes poden haver, la secció d’un cable per qualsevol 
motiu pot haver passat; però també el que demanem és una urgència i una rapidesa 
d’intervenció quan, si tornen a trencar-se els contenidors de la placeta Jaume el 
Conqueridor, no sols deixen un contenidor en superfície, deixen més, retiren part dels 
contenidors que hi han de groc o blau, del plàstic o del cartró, perquè puguen les persones, 
els veïns del barri, puguen deixar les seues deixalles... les sues restes.»

(Intervencions)

19. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC OBSERVATORI ANTIAERI SERRETA
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Llig el prec la Sra. Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«L’any 1937, en plena Guerra Civil, es va construir un observatori antiaeri a la part alta de la 
Serreta, l’edifici s’utilitzava per vigilar el cel i avisar a Alcoi en cas d’atac aeri. Els avions que 
tenien Alcoi com a objectiu, s’orientaven mitjançant el riu Serpis, i per aquesta raó la Serreta 
era un punt estratègic de la defensa de la ciutat.

El passat 22 de gener, el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica cridava l’atenció 
davant l’estat d’abandó de les restes i el perill d’acabar d’enderrocar-se i desaparèixer 
definitivament. Per evitar-ho demanaven a les autoritats competents la consolidació dels 
murs i la instal·lació d’un panell informatiu per explicar als visitants les runes: “Moltes de les 
persones que pugen a La Serreta per gaudir de les impressionants vistes a les nostres valls 
o per visitar les restes del poblat iber del segle IV aC confonien erròniament les restes de 
l’observatori amb vestigis del santuari iber”.

La llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana del patrimoni cultural valencià, 
declara al seu preàmbul que els vestigis de la Guerra Civil «Per la seua importància històrica 
i cultural es considera fonamental la protecció dels aeròdroms, refugis, trinxeres simples o 
compostes, trinxeres simulades, parapets, polvorins, etc. i tots aquells elements constructius 
relacionats amb l'arquitectura militar d'aquest conflicte.»

La zona de l’observatori antiaeri es troba al bell mig de tres termes municipals: Alcoi, 
Cocentaina i Penàguila. Per tant entenem que, aquestes tasques poden ser competència de 
la Mancomunitat.

Aleshores formulem el següent

PREC:

Instar a la Mancomunitat a realitzar les tasques pertinents de consolidació, restauració i si és 
possible de difusió (panell informatiu), tal i com ens demana la població i com ordena la llei 
9/2017 de la Generalitat Valenciana.»

(Intervencions)

S’accepta el prec.

20. 2612/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA AMUFOR

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


49 de 65

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421555031535377 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Lee las preguntas la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«El día 07/06/2018, la Asociación de municipios valencianos forestales (AMUFOR) celebró 
en el Ágora una jornada técnica llamada "El arte rupestre y el bosque".

En esa fecha, más de 70 municipios componían AMUFOR, una Asociación cuyo interés es 
el de conservar y gestionar sosteniblemente los recursos naturales de los municipios 
valencianos que disponen de territorio forestal.

Alcoy no forma parte de la Asociación, pero ese día, el alcalde manifestó la voluntad de que 
la adhesión se concretara en breve. Como no ha sido así, hacemos las siguientes 
preguntas:

 ¿Cuál es el motivo por el cuál aún no se ha producido la adhesión?”

(Intervenciones)

Sra. Rosa García:

 «Bueno, es de junio del 2018. ¿Sigue teniendo el Gobierno Local la intención de 
formar parte de AMUFOR? ¿Y cuándo?»

(Intervenciones)

Sra. Rosa García:

 Entonces el cuándo, cuando lo estudien.

(Intervenciones)

21. 2615/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA ROTONDA NORTE

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

«La Rotonda Norte es la obra de infraestructura más demandada en la ciudad desde hace 
años. 

Todos somos conocedores de los problemas de seguridad y de colapso de tráfico que se 
producen en el actual acceso, provocándose atascos importantes cuando coinciden dos o 
más camiones que, en ocasiones, quedan bloqueados en la semi-rotonda actual. 
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Si en algo estamos de acuerdo, los políticos de todos los signos y la sociedad civil, es que la 
rotonda es una necesidad perentoria, tanto, que el propio alcalde ha prometido llevarla a 
cabo adelantando el dinero, si hace falta. 

Dado que el Ayuntamiento, se vuelve a encontrar con la negativa de Fomento respecto a dar 
una contraprestación económica que nos permitiera ejecutar la obra y que, según 
declaraciones “no piensa arrojar la toalla” y van a seguir insistiendo, conscientes de que se 
trata de una infraestructura básica que se pretende abordar con la mayor urgencia posible, 
hacemos la siguiente pregunta:

 ¿Cuál es la decisión que va a tomar el gobierno local al respecto?»

(Intervenciones)

22. 2620/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO FUNDACIÓN MARIOLA LA ASUNCIÓN

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

«El grupo parlamentario Ciudadanos en les Corts Valencianes, dirigió el pasado 2 de enero 
a Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, las siguientes preguntas 
sobre la Residencia Mariola la Asunción de Alcoy:  

¿Cuál es la situación de gestión de esta Residencia ?

¿Cuál es la previsión de colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
con la Fundación Mariola la Asunción en relación a la Residencia Mariola la Asunción de 
Alcoy?

En la tramitación de dicha pregunta. fuimos conocedores de que el Convenio suscrito entre 
la Fundación Mariola la Asunción de Alcoy y la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, ya no se encuentra vigente.

RUEGO: 

Que el Gobierno Municipal inste a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, a que suscriba un nuevo convenio de colaboración con la Fundación 
Mariola la Asunción de Alcoy.»

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


51 de 65

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065421555031535377 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

23. 2625/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

RUEGO CONSELL FORMACIÓN PROFESIONAL

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

«En Alcoy, se viene produciendo demanda de personal cualificado para cubrir puestos de 
trabajo específicos para nuestras empresas, algo que no resulta fácil y no porque no existan 
candidatos, sino porque la empresa busca un perfil especializado que no tiene suficiente 
oferta en los ciclos formativos de la ciudad. 

Aunque la percepción sobre la F.P. ha cambiado, todavía carga con el estigma de que es 
para los estudiantes que no pueden llegar a la universidad, cuando la realidad es que las 
empresas valoran mucho las habilidades prácticas que desarrolla este tipo de formación. 
Aún así, no existe una verdadera conexión entre los Institutos de F.P. y las empresas para 
que los ciclos que se oferten, correspondan a una demanda real del empleo que se requiere 
en la ciudad.

Para tratar de alinear empleo con formación de manera óptima, se creo en 2018 el Consejo 
de Formación Profesional, pero hasta la fecha, no se han aportado datos de empleabilidad. 

Por ese motivo, RUEGO:

Que desde el Consejo de F.P. se  aporten los datos de empleabilidad, siendo estos datos 
necesarios para que se adecue la oferta formativa a la demanda de empleo real.» 

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

24. 2639/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA PLACAS METACRILATO PONT SANT JORDI
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Lee la pregunta el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.

«El puente de San Jorge viene observando problemas regularmente. A los problemas 
estructurales; estribos, pilares, carbonatación… hay que añadir las placas de metacrilato  
con  retroiluminación, que llevan semanas sufriendo intervenciones cuya causa, al parecer, 
son las dilataciones por los cambios de temperatura.

Sabemos que la empresa se está haciendo cargo de las reparaciones, pero nos preocupa 
dos cosas: El tiempo que está requiriendo la solución del problema y que el mismo no 
desaparezca y con el paso del tiempo tengamos que afrontar los gastos.

 Nos gustaría conocer cómo se está tratando este nuevo percance.»

(Intervenciones)

25. 2674/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓN TARJETA INTELIGENTE

La moción inicialmente presentada pasa a ser considerada declaración institucional.

La Sra. Rosa García lee la declaración institucional.

«La necesaria modernización de la Administración Pública y la implementación progresiva 
de la administración electrónica entendida como accesibilidad, simplificación y facilitación de 
los trámites procedimentales a la ciudadanía, es un eje de actuación prioritario para el grupo 
municipal de Ciudadanos, así como evitar tiempo y complicaciones a los administrados en el 
acceso a los servicios municipales. Todo ello redundará en una mejora significativa en la 
relación de los vecinos con su Ayuntamiento. 

A este fin responde la presente moción que se ha convertido en declaración institucional, 
que persigue la implantación de la TARJETA CIUDADANA INTELIGENTE en el 
Ayuntamiento de Alcoy, cuyo principal objetivo es el de unificar en un mismo soporte, la 
gestión de distintos servicios municipales prestados o que se podrían prestar por parte del 
Ayuntamiento.

La Tarjeta Ciudadana es un instrumento integrador de servicios y un recurso de utilidad 
probada desde hace años en numerosos ayuntamientos con resultados extraordinarios, que 
promueve el empadronamiento y facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios 
municipales, a la vez que hace más cómoda y accesible la realización de trámites 
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administrativos. Se trata de una tarjeta inteligente multiservicio, polivalente, unificadora e 
intransferible y que identifica al ciudadano empadronado permitiéndole el acceso a cualquier 
servicio y/o trámite municipal. Esta tarjeta también ofrecerá al portador ventajas y 
descuentos a nivel municipal o previo convenio con otros ayuntamientos o instituciones 
públicas o privadas que se adhieran a la utilización de la misma.

Es por ello, que el Grupo Municipal de Ciudadanos apostando por la progresiva 
modernización de las instituciones y administraciones públicas al servicio del interés general 
PROPONE al Pleno Municipal, el siguiente 

ACUERDO

La creación de un grupo de trabajo en el que tengan cabida de una manera transversal 
todos las formaciones políticas representadas en el municipio, que se encargue del estudio 
e implementación de las actuaciones necesarias, al objeto de establecer una hoja de ruta 
que deberá recoger los aspectos técnicos, informáticos y normativos, además de aunar los 
mismos, con el fin de ultimar la creación e implementación de la TARJETA CIUDADANA 
INTELIGENTE en el Ayuntamiento de Alcoy.»

26. 2617/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC MANTENIMENT PONT DE SANT JORDI

El Grup Municipal de Podem presenta el següent prec.

«El manteniment i millora de la ciutat és obligació de les administracions públiques. Un 
compromís amb la ciutadania que ha de permetre mantindre la ciutat en un estat òptim.

Durant la darrera legislatura, una de les principals infraestructures d’Alcoi, el Pont de Sant 
Jordi, va rebre treballs de reforma i consolidació després de dècades sense cap tipus de 
manteniment. Les obres es van dividir en 3 fases diferents; la reparació de baranes i 
ornamentació del pont. La reforma de la plataforma amb l'asfaltat i l'ampliació de voreres. I la 
reparació estructural del pont de Sant Jordi. 

Hem pogut comprovar com el pont, després de les obres de rehabilitació, millora i 
consolidació de les balustrades i que van tindre un cost d’uns 236.000 euros, està brut, 
degut a la porositat dels materials utilitzats, i dona una sensació de deixadesa. Un 
deteriorament, que al nostre entendre, s'està produint de forma massa accelerada. 

Per aquests motius realitzem la següent pregunta:
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Quin pla de manteniment s'està duent a terme per evitar aquesta situació de deteriorament 
tan accelerat?

Es planteja realitzar algun tipus de tractament del paviment per evitar la porositat?»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig les preguntes.

(Intervencions)

Sr. Santiago: ....

«Per aquests motius realitzem el següent prec:

 Incrementar les actuacions de neteja i manteniment ordinari del Pont de Sant Jordi.

 Tractament del paviment de les voreres»

(Intervencions)

S’accepta el primer punt del prec.

27. 2618/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC MESURES I RECURSOS DAVANT ELS ÚLTIMS ENSORRAMENTS D’EDIFICIS AL 
CENTRE DE LA CIUTAT

El Grup Municipal de Podem presenta el següent prec.

«Després dels efectes del temporal "Glòria" i dels últims ensorraments d'immobles que s'han 
produït a la ciutat – 5 edificis en total i tots de propietaris particulars -. I que ha provocat la 
mort d'una dona, de 75 anys d'edat, que habitava en el quart pis de l'edifici número 8 del 
carrer Sant Agustí, un edifici que havia passat la Inspecció Tècnica d’Edificis.

Des de Podem veiem la necessitat d’investigar en profunditat les possibles causes dels 
ensorraments. Que es detecte que ha fallat. I que es puga garantir la seguretat ciutadana 
revisant els edificis del centre.

Cal recordar que des de l'any 2000 els propietaris del immobles de més de 50 anys estan 
obligats a passar l'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), ara anomenada Informe d’Avaluació 
d’Edificis (IEE), per garantir un bon estat.

Per això, des de Podem, també entenem que és necessari revisar els paràmetres tècnics de 
la ITE i actualitzar l’ordenança municipal per evitar aquestes situacions, sobretot ara que 
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aquests tipus de temporals cada vegada tindran més freqüència i més virulència degut al 
canvi climàtic.

Al mateix temps, veiem imprescindible que s'incrementen els recursos econòmics i de 
personal del departament corresponent per facilitar el seguiment i assessorament als 
propietaris dels edificis de més de 50 anys que hagin de passar la ITE. I agilitzar i facilitar 
aquestes gestions als propietaris. I tot, amb una col·laboració estreta entre administracions i 
propietaris que ajude a revertir el seu deteriorament.

Per aquests motius realitzem el següent prec:

 Que es revisen el edificis del centre i s'investigue en profunditat les possibles causes 
dels ensorraments – per detectar així el que ha fallat -.

 Que es revisen els paràmetres tècnics de la ITE i s’actualitze l’ordenança municipal.

 Que es facilite el seguiment i assessorament als propietaris dels edificis de més de 
50 anys.»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig els punts del prec.

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

28. 2619/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CONSELL DE MEDI AMBIENT

Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«Gràcies i bon dia a totes i tots. Bé, com sabeu, tenim a la nostra disposició totes i tots un 
instrument, que és el Consell de Medi Ambient, que ens pot servir per a fer front al repte de 
l’emergència climàtica i per fer una implementació i un seguiment de les propostes 
necessàries per a fer-li font. Sabeu que aquest ajuntament va declarar la situació 
d’emergència climàtica a proposta nostra fa uns plenaris. I bé, pensem que aquest Consell 
de Medi Ambient de la nostra ciutat és un instrument que pot servir per a fer un seguiment, 
una implementació, de totes estes propostes que volem que es porten a terme. I, a més, 
també pot tindre doncs un protagonisme important en el tema de la recuperació d’alguns 
serveis bàsics que prompte acaben els seus contractes. I bé, de la mateixa forma que hi han 
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altres consells d’aquest ajuntament, que es convoquen amb assiduïtat, inclús mensualment; 
doncs trobem que lamentablement aquest consell, el de Medi Ambient, no ocorre el mateix. I 
de fet, en la passada legislatura només es va convocar una volta.

I, per això, doncs sol·licitaríem al Govern que es convoque aquest Consell de Medi Ambient i 
que, si poguera ser, que es fera de forma periòdica per poder ser, doncs un poquet més 
exhaustius en el tema ambiental. Moltes gràcies.»

(Intervencions)

S’accepta el prec.

29. 2650/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 
DEL MUNICIPI D’ALCOI

El Grup Municipal Podem presenta la següent moció:

«Els nous escenaris d'Emergència Climàtica, entre d’altres coses, com la reducció dels 
camps de cultiu i del pasturatge, el cessament de les activitats tradicionals de la muntanya i, 
en definitiva, l'abandó de la massa forestal estan portant a escenaris d'incendis forestals 
cada vegada més virulents i incontrolables, que són molt difícils d'extingir i que generen 
conseqüències catastròfiques.

El terme municipal d'Alcoi compta amb gran abundància d'espais d'un important valor 
ambiental i paisatgístic, dins d'una topografia muntanyenca. La cobertura forestal suposa el 
63,61% del nostre terme, dels quals un 15,17% són considerats terreny forestal estratègic. 
Entre ells, podem destacar el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja i la Serra de 
Mariola.

A més el nostre municipi té una freqüència de 50 incendis forestals anuals, sent les zones 
de major risc les zones boscoses del Menejador, Els Plans, La Serreta i la Serra de Mariola.

L'abandó gradual de les nostres zones rurals i usos agrícoles, així com la desaparició de la 
ramaderia extensiva, han suposat un increment de la massa forestal i una proximitat de la 
interfície urbana a masses arbòries sense gestió i poc manteniment que suposen un seriós 
perill per a la població davant els nous escenaris d'increment de temperatures i incendis 
cada vegada més virulents.
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La falta de prevenció suposa, al mateix temps, posar en risc els nostres paratges naturals, la 
biodiversitat i la riquesa, tant natural com econòmica que generen. És necessari que hi haja 
un manteniment permanent de bosc baix, franges de seguretat entre la zona boscosa i els 
habitatges, pistes forestals, cunetes, tallafocs, podes, control d'hidrants, manteniment de 
franges de seguretat en barrancs i neteja de parcel·les, entre altres mesures.

Per això proposem al ple de l’Ajuntament d’Alcoi els següents acords:

 Que l'ajuntament es comprometa a la creació d'una Brigada de neteja i manteniment 
forestal permanent per al terme municipal d’Alcoi.

 Que es reserve un percentatge per a persones desocupades i que es prioritze a 
aquelles persones desocupades amb formació sobre aquest tema (tècnics i 
enginyers forestals).

 Que el treball de la Brigada de neteja permanent estiga en tot moment coordinada i 
supervisada per tècnics professionals.

 L'elaboració d’un informe per a la detecció de riscos en el qual es puguen reflectir les 
zones que precisen una actuació més urgent.»

El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord.

(Intervencions)

El Ple de la Corporació, per unanimientat, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Podem, que incorpora la esmena presentada pel Grup 
Municipal Socialista, amb els següents termes:

«Els nous escenaris d'Emergència Climàtica, entre d’altres coses, com la reducció dels 
camps de cultiu i del pasturatge, el cessament de les activitats tradicionals de la muntanya i, 
en definitiva, l'abandó de la massa forestal estan portant a escenaris d'incendis forestals 
cada vegada més virulents i incontrolables, que són molt difícils d'extingir i que generen 
conseqüències catastròfiques.

El terme municipal d'Alcoi compta amb gran abundància d'espais d'un important valor 
ambiental i paisatgístic, dins d'una topografia muntanyenca. La cobertura forestal suposa el 
63,61% del nostre terme, dels quals un 15,17% són considerats terreny forestal estratègic. 
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Entre ells, podem destacar el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja i la Serra de 
Mariola.

A més el nostre municipi té una freqüència de 50 incendis forestals anuals, sent les zones 
de major risc les zones boscoses del Menejador, Els Plans, La Serreta i la Serra de Mariola.

L'abandó gradual de les nostres zones rurals i usos agrícoles, així com la desaparició de la 
ramaderia extensiva, han suposat un increment de la massa forestal i una proximitat de la 
interfície urbana a masses arbòries sense gestió i poc manteniment que suposen un seriós 
perill per a la població davant els nous escenaris d'increment de temperatures i incendis 
cada vegada més virulents.

La falta de prevenció suposa, al mateix temps, posar en risc els nostres paratges naturals, la 
biodiversitat i la riquesa, tant natural com econòmica que generen. És necessari que hi haja 
un manteniment permanent de bosc baix, franges de seguretat entre la zona boscosa i els 
habitatges, pistes forestals, cunetes, tallafocs, podes, control d'hidrants, manteniment de 
franges de seguretat en barrancs i neteja de parcel·les, entre altres mesures.

Per això proposem al ple de l’Ajuntament d’Alcoi els següents acords:

 L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a la creació d’una brigada de manteniment i 
neteja forestal municipal i mantenir-la, acollint-se a les línies de finançament per a la 
contractació, i amb el compromís d’estudiar alternatives quan aquestes no estiguen 
disponibles.

 Que es reserve un percentatge per a persones desocupades i que es prioritze a 
aquelles persones desocupades amb formació sobre aquest tema (tècnics i 
enginyers forestals).

 Que el treball de la Brigada de neteja permanent estiga en tot moment coordinada i 
supervisada per tècnics professionals.

 L'elaboració d’un informe per a la detecció de riscos en el qual es puguen reflectir les 
zones que precisen una actuació més urgent.»

30. 2785/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A MILLORAR LA INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA DAVANT EMERGÈNCIES

Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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«En el plenari extraordinari de la setmana passada tant a través de l'informe realitzat pels 
tècnics de l'Ajuntament com en la intervenció del regidor d'obres i serveis, Jordi Martínez, es 
va apel·lar a la gran probabilitat que ocórrega un nou problema en l'abastiment de l'aigua 
potable després d'un període de pluja intensa i continua. Per això demanem:

Davant d'aquesta situació, preguem:

 Que s'implemente una campanya informativa a tota la ciutadania per a evitar la 
confusió i incertesa que es va generar al voltant d'aquest succés durant la borrasca 
Gloria.

 Que s'estudie les vies possibles per avisar a la ciutadania de qualsevol emergència 
amb la celeritat més gran possible i arribant al màxim volum de població.»

(Intervencions)

Se accepta el segon punt del prec.

31. 2791/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A APLICAR MESURES DE CONCILIACIÓ A LA PLANTILLA DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCOI 

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

«El passat mes de març la Generalitat Valenciana va aprovar una nova regulació de les 
condicions de treball per al seu personal funcionari (Decret 42/2019 de 22 de març). Entre 
altres coses s’aprovà la possibilitat de reduir-se la jornada una hora diària per atendre 
necessitat de cura sense que això suposara una reducció de sou (art.7). Altres 
administracions públiques han fet seua aquesta normativa. De fet, hi ha ajuntaments 
valencians com ara Catarroja, Burjassot  o Massamagrell governats per Compromís, en el 
primer cas, i pel PSPV-PSOE en la resta que han traslladat esta mesura a les seues 
treballadores i treballadors. 

En el passat plenari vam poder escoltar com es relatava, i és cert, el compromís dels 
treballadors i treballadores d’aquest ajuntament amb la gestió de les conseqüències 
d’aquest temporal. Seria bo que aquest compromís també prenguera cos des de la 
corporació municipal cap als treballadors i treballadores. 
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Davant d’aquesta situació, preguem: 

 Que s’aplique aquesta mesura de conciliació entre la plantilla de l’Ajuntament 
d’Alcoi.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

32. 2794/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A AMPLIAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE

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

«En el plenari extraordinari de la setmana passada vam confirmar l'execució de la 
"Estrategia de reactivación socioeconómica para el centro histórico de Alcoy" (octubre de 
2017). L'àmbit d'actuació d'aquest pla, no obstant això, no inclou les zones on hem patit 
enfonsaments d'edificis.

Davant d'aquesta situació, preguem:

 Que s'estudie la manera d'ampliar les mesures incloses en aquest pla a una zona 
més àmplia del centre de la nostra ciutat per a evitar nous problemes en l'estructura 
urbanística.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

33. 2797/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE EL PROJECTE CONSTRUINT MEMÒRIA

Llig les preguntes el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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«El projecte “Construint Memòria”, que va començar la legislatura passada per part de la 
Generalitat Valenciana, vol homenatjar les 627 víctimes valencianes que estigueren als 
camps de concentració nazis durant la II Guerra Mundial.

En aquest sentit volem conèixer:

 Alcoi ha rebut les seues rajoles de la memòria?

 Si és així, on té previst el govern d’Alcoi ubicar aquestes rajoles? Amb quin 
calendari?»

(Intervencions)

34. 2799/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE ELS EDIFICIS CAIGUTS

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

«Els informes proporcionats sobre la gestió de la borrasca Gloria ens van fer plantejar-nos 
alguns dubtes que no van res resolts en el plenari extraordinari del dia 31 de gener de 2020.

Un si que ha sigut resolt ara per la Sra. Zamorano en una de les preguntes que ha fet el 
Grup Municipal Patit Popular, per tant, no plantejaré.

En aquest sentit volem conéixer:

 En primer lloc volem saber amb quina valoració (hi ha 4 opcions) passen la ITE dels 
edificis ensorrats. Si se'ls demana o no accions per revertir possibles avaluacions 
negatives, i si és així en quin termini i com les escometen.

 En segon lloc, hem pogut llegir que hi ha una denúncia d'octubre de 2018 per unes 
obres a l'edifici ubicat al carrer Sant Agustí 6 que es paralitzen i finalment s'arxiva. 
Però, ens agradaria saber si el dany ja s'havia produït, si éreu conscients si s’havia 
produït o no i si, per tant, es va fer alguna comprovació al respecte per a saber-ho?

(Intervencions)
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La Sra. Zamorano se ausenta de la sesión antes de seguir con el siguiente punto del orden 
del día.

35. 2629/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓN SOBRE EL "DÍA EUROPEO DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO" Y EL "DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE LA PREVENCIÓN DE 
LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD"

El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción:

«El 27 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para instaurar el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto” y el 
“Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la 
Humanidad”.

Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau (Polonia), donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas las 
condiciones, clases y nacionalidades; especialmente judíos, polacos y húngaros; polacos 
católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales.

En este sentido queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de 
uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa: la aniquilación 
sistemática y premeditada por parte del Estado nacional socialista de millones de personas 
que fueron perseguidas por motivos de raza (judíos), origen étnico (gitanos), religión 
(católicos), categoría social, convicciones políticas u orientación sexual (homosexuales). 

Es por ello que REITERAMOS:

1º. El derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas.

2º. El derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con 
independencia de su origen étnico o cultural, o su orientación sexual. 

3º. Rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar total o 
parcialmente los sufrimientos y persecuciones acaecidos en ese periodo histórico. 

Por todo ello PROPONEMOS al Ayuntamiento Pleno de Alcoy la aprobación de la siguiente 
moción:

1. El Ayuntamiento Pleno de Alcoy, con motivo del día 27 de Enero “Día Europeo de la 
Memoria del Holocausto” y el “Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención 
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de los Crímenes contra la Humanidad” quiere recordar a todas las personas que sufrieron 
persecución en campos de concentración y exterminio nazis; en especial a la comunidad 
judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales objeto 
de persecución y muerte.

2. Asimismo, que en el pleno de este Ayuntamiento de Alcoy, quiere expresar su 
reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus 
limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun 
asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados Justos entre 
las Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos 
perseguidos por los nazis: Ángel Sanz-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen 
Schrader; Eduardo Propper de Callejón; Concepción Faya Blasquez; Martín Aguirre y Otegui 
y Sebastián de Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo 
de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona.» 

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

El Grupo Municipal Guanyar Alcoi, presenta la siguiente enmienda.

«Proposem modificar el punt primer de la moció perquè quede de la següent manera:

1. El Ayuntamiento Pleno de Alcoy, con motivo del día 27 de Enero “Día Europeo de la 
Memoria del Holocausto” y el “Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención 
de los Crímenes contra la Humanidad” quiere recordar a todas las personas que sufrieron 
persecución en campos de concentración y exterminio nazis; en especial a la comunidad 
judía, a los católicos, disidentes políticos, comunistas y republicanos españoles, 
personas de etnia gitana y homosexuales objeto de persecución y muerte por cualquier 
tipo de diversidad, origen, pensamiento, ideología o creencia.»

(Intervenciones)

El Grupo Municipal Guanyar Alcoi retira la enmienda presentada.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor del concejal del Grupo Municipal 
VOX (1), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), 
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y CIUDADANOS (2), no 
aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.
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PRECS I PREGUNTES:
36. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI: PREGUNTES SOBRE ELS ENDERROCS 

CAIGUTS I L'ESTABILITAT D'EDIFICIS ADJACENTS

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

«Sí, nosaltres, ens van sorgir unes preguntes, que algunes..., bé que en algunes part ja hem 
vist que han sigut esmenats, no?, perquè preguntàvem si tenia intenció el Govern per a 
saber en quin termini també retirar els enderrocs dels edificis que han caigut a la via pública. 
Sabem que hi han varies zones on ha passat això.

I també, si es pensa prendre alguna mesura per evitar que les edificacions adjacents a les 
que han caigut, que tinguen problemes d’estabilitat i augmenten el risc de nova caiguda, tal 
com ha passat a les demolicions de Sant Mateu.»

(Intervencions)

37. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI: PREGUNTA SOBRE EL PROJECTE 
STOLPERSTEINE

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

«En relació al projecte “Construint Memòria” i les preguntes presentades sobre la memòria 
de les víctimes a camps de concentració nazis durant la II Guerra Mundial.

 Volem conèixer:

 És el govern coneixedor del projecte Stolpersteine i que estes llambordes de llautó 
s'estan instal·lant en més de 1800 ciutats europees i també espanyoles?

 Es planteja el govern que Alcoi hauria d'estar dins d'esta xarxa que conforma un 
memorial descentralitzat per tal de participar de forma unificada?»

(Intervencions)
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38. GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: PREGUNTA QUE PROYECTOS SE 
VAN A PRESENTAR PARA EL IVACE

(Intervenciones)

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:55 horas.
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