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Nota: Aquest extracte d'acta conté dades de caràcter personal que han sigut excloses. 

Ple

EXTRACTE ACTA de la sessió Ordinària realitzada el dia 6 de març de 2020, en 
aquesta casa consistorial. 

ASSISTENTS

President
Antonio Alfonso Francés Pérez

Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll

Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuán Oltra

María Aránzazu 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
Lirio María García González

Francisco Canto Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz

Cristian Santiago de Jesus
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Aarón Ferrándiz Santamaría
David Andrés Abad Giner

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:40 horas, del día 6 de marzo 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. 254/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU,  ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 04-
11-2019 (ORDINÀRIA), DE 09-12-2019 (ORDINÀRIA) I DE 03-01-2020 (ORDINÀRIA).

Se cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno el 04-11-
2019 (ordinaria), 09-12-2019 (ordinaria) y 03-01-2020 (ordinaria).

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 las sesiones del Pleno celebradas con fecha 04-11-2019 
(ordinaria), 09-12-2019 (ordinaria) y 03-01-2020 (ordinaria).

2. 254/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.
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Sr. Alcalde: Lamentar la pèrdua del dramaturg i periodista alcoià, Juan Alfonso Gil Albors. 
Ha estat un dels més destacats exponents del teatre valencià de la segona meitat del segle 
XX, amb 45 títols estrenats i un centenar d’obres dirigides, deixant un important llegat. 
Traslladem les condolences a la seua família i amics.

I volem felicitar a la doctora Josefa Mula Bru, que es troba entre les set millors científiques 
d’Espanya segons el rànquing elaborat pel Grup per a la difusió de l’Índex h. Igualment 
felicitem al Campus d’Alcoi i a la Universitat Politècnica de València, des d’on aquesta 
investigadora desenvolupa la seua tasca.

3. 2659/2020 INTERVENCIÓ 
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE 
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, QUART TRIMESTRE DE 2019.

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

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

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

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

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

En base a lo anteriormente expuesto  se ha solicitado a las unidades 
presupuestarias la justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la 
obligación de las facturas que han transcurrido más de un mes desde su anotación 
en el registro de facturas, meses de octubre, noviembre y diciembre de  2019.

Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno del 
informe del cuarto trimestre de 2019 de las facturas que han transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el 
correspondiente reconocimiento de la obligación, con el siguiente detalle:
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Ejercicio: 2019 Trimestre: Cuarto

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido 
más de 

tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Pendiente de 
reconocimiento

obligación

Facturas o documentos justificativos que al 
final del trimestre, hayan transcurrido más 

de 
tres meses desde su anotación en el 

registro de facturas y no se hayan 
tramitado los

correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes

reconocimiento
(PMOPR) Número Importe

 total

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 141,63 16 104.542,13
Inversiones reales 0,00 0 0,00
Sin desagregar 332,34 97 565,779,22
TOTAL 302,60 113 670.321,34

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. 4551/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2020/02.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2020, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
prorrogado para  2020. 
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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/2020/99991, por un importe total de 96.664,12 €, que empieza 
con la operación OPA/ nº 920190019181 Tercero: NATURGY IBERIA, S.A., 
importe: -20.062,62 € y termina con la operación OPA  nº 920190019216, 
Tercero: NEXUS ENERGÍA, S.A., importe: 122,40 €.

5. 4681/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/02.

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:
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- Relación Q/2020/10001, por un importe total de 27.521,81 €, que empieza 
con la operación ADO nº 9202000000276, Tercero: ASOCIACIÓN REBUIG 
DEL ATZUCAT, Importe: 200,00 €  y termina con la operación ADO  nº 
920200001330, Tercero: JORDÁ RADUÁN, INMACULADA, importe: 
2.016,71 €.

6. 3565/2020 PERSONAL 
PETICIÓ DE COMPATIBILITAT

Resultando que Dª. xxxx, presenta solicitud donde manifiesta que “habiendo superado las 
pruebas y formulada la propuesta de nombramiento a mi favor para cubrir en propiedad una 
plaza de arqueóloga municipal en este Ayuntamiento por oposición libre (código 1.1.177.01), 
solicito, de acuerdo con la legislación vigente, que se me reconozca la compatibilidad como 
profesora asociada en la Universidad de Alicante, en los términos que se presentan en el 
documento adjunto.”.

Resultando que la funcionaria acompaña al impreso normalizado “Compatibilidad. Modelo 
de Solicitud”, certificado expedido por la Universidad de Alicante donde se acredita que la 
interesada Dª xxxx, presta sus servicios en calidad de Profesora Asociada en el 
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigüa, Filología Griega y Filología 
Latina con una dedicación de 4 horas semanales de docencia y 4 de tutorías en el turno de 
tarde.

Resultando que el Departamento de Personal, previa comprobación de toda la documentación 
obrante en el expediente, emite informe favorable al respecto en fecha 14 de febrero de 2020, 
donde concluye que Dª. xxxx, que en la actualidad ocupa en propiedad una plaza de 
funcionaria de carrera en calidad de Arqueóloga Municipal en el Ayuntamiento de Alcoy, 
código 1.1.177.01, con efectos desde el pasado día 2 de diciembre de 2019, siendo su 
jornada laboral en turno de mañanas de lunes a viernes, y en consecuencia considera que 
no debe existir inconveniente para que se le pueda otorgar la autorización de compatibilidad 
solicitada.

Dado que la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, establece en su artículo 14 que, el Pleno de la Corporación Local, previo estudio e 
informe en su caso por quien corresponda, deberá dictar en el plazo de dos meses, resolución 
motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad según las 
circunstancias aplicables al caso.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, 
el Pleno de la Corporación, por Unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos políticos Socialista (12), Partido Popular (4), Compromís Alcoi (2), 
Ciudadanos (2), Podem (2), Guanyar Alcoi (2) y Voc (1), adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Conceder la compatibilidad a Dª. xxxx, en su condición de  Profesora Asociada en 
el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología 
Latina de la Universidad de Alicante, con el ejercicio del cargo público de Arqueóloga 
Municipal del Ayuntamiento de Alcoy.

Sra. Secretària: El siguiente punto es dar cuenta al Pleno de la sentencia núm. 
157/2020, de 24 de febrero de 2020, dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Alicante. Esta sentencia no se dio cuenta a la comisión 
informativa, entonces, siempre que se da cuenta lo pasamos por comisión y, por 
tanto, sería conveniente ratificar la inclusión en el orden del día.

Sr. Alcalde: Doncs votem la inclusió en l’ordre del día.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, con los votos favorables 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), aprueba ratificar la inclusión del siguiente punto en el orden del día por 
razón de urgencia.

7. 1408/2019 GABINET JURÍDIC 
DONAR COMPTE AL PLE DE LA SENTÈNCIA N.º 157/2020,  DE  24 DE FEBRER  DE 
2020, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO QUATRE 
D’ALACANT.

Se da cuenta de la Sentencia n.º 157/2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Número CUATRO  de Alicante en el Procedimiento Ordinario 25/2019.

Por el COMITÉ LEGAL  PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN se interpuso  
recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario 25/2019, contra  el Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento doe Alcoy de fecha 28 de septiembre de 2015 por el que aprobando 
una moción presentada por el Grupo Municipal “Guanyar Alcoi” denominada “de apoyo a la 
causa del pueblo palestino resolvió adherirse a la campaña de boicot BDS (Boicot 
Desinversiones y Sanciones) contra el estado doe Israel, sumándose a la campaña “Espacio 
Libre de Apartheid Israeli (ELAI)” .
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Se Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto  declarando la Nulidad del 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de fecha de 28 de septiembre de 2015 por ser 
contrario a Derecho.

Se Condena en costas  a esta Administración conforme al artículo 139 de la LJCA, y de 
conformidad con el criterio del vencimiento objetivo.

Cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE DÍAS ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo CUATRO para su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se dará cuenta de la Sentencia n.º 157/2020 a la Comisión Informativa en la próxima sesión  
que se  celebre.  

El Pleno de la Corporación queda enterado.

8. 3064/2020 ARQUITECTURA 
PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI EN LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER 
A  PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I 
ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 
2020 ( Resolució de 8 de gener de 2020 del President de l'Institut Valencià de 
Competitivitat  Empresarial -IVACE).

Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de participación del Ayuntamiento de 
Alcoy en la convocatoria de ayudas para  proyectos de inversión para la mejora, 
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y 
enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio de 2020 ( Resolución de 8 de 
enero de 2020 del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad  Empresarial -
IVACE).

Resultando que por los Técnicos municipales se han redactado las siguientes memorias 
técnicas, relativas a proyectos de inversión en los polígonos industriales de la ciudad que se 
relacionan:

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Baixes, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 396.177,77 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 301.581,04 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago Payá, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 336.864,77 €.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065420626342204152 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

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 145.956,64 €.

Visto  el informe emitido por el Técnico de Administración General de Arquitectura con fecha 
17 de febrero de 2020.

Considerando lo dispuesto en la la Resolución de 8 de enero de 2020, del Presidente del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y 
servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto 
del ejercicio de 2020.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Dinamización Económica, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 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 los siguientes acuerdos:

Primero.- Participar en la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la 
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio de 2020, 
aprobada por Resolución del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) de 8 de enero de 2020.

Segundo.- Aprobar las Memorias Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos 
municipales.

Tercero.- Adquirir el compromiso de tramitar la correspondiente modificación 
presupuestaria, a los efectos de incluir en el presupuesto municipal de 2020 la partida que 
refleje la financiación necesaria para hacer frente a la ejecución de los siguientes proyectos 
de inversión:

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Baixes, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 396.177,77 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 301.581,04 €.
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 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago Payá, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 336.864,77 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 145.956,64 €.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, o concejal que 
legalmente le sustituya, para la firma de cuantos documentos sean precisos en orden a la 
efectividad de lo acordado.

9. 1801/2020 I.G.S. 
DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT 
DELS CRITERIS ESTABLERTS EN LA MEMÒRIA ECONÒMICA, AMB RELACIÓ A 
L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L’OBRA DE "REHABILITACIÓ 
DEL BOMBAMENT DE L'ARSENAL COM A ALTERNATIVA DE SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA POTABLE AL DIPÒSIT DELS LLENÇOLS DEL MUNICIPI D'ALCOI".

Donat compte de l'informe relatiu a el grau de compliment dels criteris econòmics continguts 
en la memòria econòmica, amb relació a l’expedient de concessió de subvenció per a l’obra 
de "Rehabilitació del bombament de l'Arsenal com a alternativa de subministrament d'aigua 
potable al dipòsit dels Llençols del municipi d'Alcoi".

Atés que la dació de comptes que es proposa està prevista en la disposició addicional 
setzena, punt 6, de Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Amb motiu de l'escrit de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, de data 20 de gener de 
2020, pel departament municipal gestor de l'esmentada obra s'ha emès l’informe següent:

Vist l’escrit subscrit per la Sra. Ana Serna García, vicepresidenta segona, diputada de Cicle 
Hídric, de l’Excma Diputació Provincial d’Alacant, registre d’entrada en aquest Ajuntament 
amb data 21 de gener de 2020, anotació 2025, en què, amb relació a l’assumpte de 
referència, es requerix a aquest Ajuntament  a que:

D'acord amb el que disposa la base sisena de les que regien la 
Convocatòria, l'Ajuntament d'Alcoi va presentar declaració responsable de 
que "anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065420626342204152 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

compte a Ple de la corporació local del grau de compliment dels criteris 
establerts en la memòria econòmica, i trametrà còpia de dit acord a la 
Diputació d'Alacant ".

Ens recorden que, una volta que es comunique a Ple de l'esmentat grau de 
compliment, s’ha de trametre a la Diputació d’Alacant certificat de l'acord 
corresponent, en què es faça constar quines han estat les despeses de 
manteniment de la inversió, detallant el següent:

1. Ingressos previstos en la Memòria econòmica.
2. Ingressos reals obtinguts (drets econòmics).
3. Reducció prevista a la memòria de despeses derivades de la inversió.
4. Reducció real de despeses derivades de la inversió.

Als efectes de donar compliment a l’esmentat requeriment, S’INFORMA:

 Que l’obra va ser subvencionada al 100% per l’Excma. Diputació Provincial 
d’Alacant, per Decret del Sr. Diputat de l’Aigua núm. 609, de 29 de juliol de 2016 
(Exp. 2016/040-ISCH), per un total de 66.272,85 euros, amb aplicació pressupostària 
29.4521.6500016 del Pressupost de la Diputació Provincial de 2016.

 Que l’obra va concloure mitjançant la firma de l’acta de recepció, amb data de 4 
d’abril de 2017. I que, a continuació, es va realitzar l’acta de lliurament de l’obra a 
favor de l’Ajuntament d’Alcoi, tot especificant que el cost total de l’actuació ascendeix 
a 41.657,82€, dels quals 634,88€ corresponen a honoraris de coordinació de 
seguretat i salut, en fase d’execució. Alhora, s’hi indica que el manteniment i 
conservació de les obres i les seues condicions de seguretat seran responsabilitat de 
l’Ajuntament d’Alcoi.

 Que, des d’aleshores, no hi han hagut despeses de manteniment de la inversió 
realitzada en l’obra de "Rehabilitació del bombament de l'Arsenal com a alternativa 
de subministrament d'aigua potable al dipòsit dels Llençols del municipi d'Alcoi", amb 
els detalls següents:

1. Ingressos previstos en la Memòria econòmica.  Atenent a el significat de "vida útil 
de la inversió", període durant el qual un projecte d'inversió pública és capaç de 
generar beneficis per sobre dels costos esperats, entenem que les obres definides 
en aquesta memòria, proporcionen una vida útil no menor a de deu anys llevat d’un 
ús inadequat, suposant-se que, durant aquest període de temps, no serà necessari 
realitzar tasques de reparació de rellevància.
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2. Ingressos reals obtinguts (drets econòmics). Amb l'execució d'aquesta obra, 
aquest Ajuntament ha aconseguit grans beneficis, ja que, fins a la data, no s’ha 
realitzat cap reparació rellevant de manteniment.

3. Reducció prevista a la memòria de despeses derivades de la inversió. Si tenim 
en compte que l'alternativa de subministrament disposa d'una bomba de 37 kW, que 
és d'una potència molt inferior comparant-la amb la bomba de el Pou de Barxell, de 
162 kW, que extreu aigua a 72,70 m de profunditat, al seu torn, en comparació amb 
la del Pou de Molinar, que l'extreu a 6,65 m (dades actuals), motius aquests que per 
si sols ja donen lloc a un estalvi econòmic per als pressupostos municipals.

Les despeses de manteniment suposen un estalvi important ja que el termini de 
garantia que tindran les obres que s'executen se suposa que no tindran despeses de 
manteniment durant el transcurs d'aquest període.

4. Reducció real de despeses derivades de la inversió. Les despeses de 
manteniment d’aquesta obra han representat un estalvi important per a aquest 
Ajuntament, ja que no s’ha realitzat cap despesa de manteniment des de la seua 
finalització fins a la data actual.

Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l'informe que es transcriu en la part 
expositiva d'aquest acord.

Segon.- Comunicar aquest acord a a la Intervenció General d’aquest Ajuntament i a 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

El Ple de la Corporació queda assabentat. 

10. 254/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 407 
FINS A LA NÚMERO 835 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 
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Corporación de todas las resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las 
siguientes fechas:

Del  2 de febrero de 2020, núm. 407, al 27 de febrero de 2020, núm. 835.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

11. 5441/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS ALCOI-PODEM-GUANYAR ALCOI PER UN ESPAI 
PERMANENT PER A PERSONES SENSE LLAR

Llig la moció conjunta la Sra. representant de l'entitat proponent:

Bé, bon dia a totes i a tots. Passe a llegir l’escrit que proposa l’espai No Més Precarietat de 
l’Alcoià i el Comtat.

«Les persones “sense llar” pateixen una vulneració constant als seus drets humans bàsics. 
es troben davant diverses situacions que els porten a viure unes circumstàncies dolentes 
com ara l’aparició de problemes mentals, les addiccions, les ruptures familiars o de parella, 
la pèrdua d'ocupació laboral i totes les seues conseqüències, etc.

El fet de viure al carrer, amb tot el que això comporta, no només incideix en la persona 
sense llar sinó què a més, ho fa en totes les facetes de la seua vida; l'exclusió social és total. 
Són el blanc de mirades d'indiferència deshumanitzades sense cap sensibilitat en alguns 
casos, manca de protecció pel que fa a l’àmbit de la salut i l’administració. Moltes vegades 
són persones que no estan empadronades, la qual cosa afecta a la petició d'ajudes oficials.

La situació de les dones encara és més greu, ja que pel fet de viure al carrer estan 
exposades a la possibilitat de patir agressions sexuals, d'explotacions, etc., i que per la seua 
vulnerabilitat procuren passar desapercebudes i amagar la seua condició de persona sense 
llar.

A l’Estat espanyol es calcula que hi pot haver més de 40.000 persones “sense sostre”. Es un 
dels estats que menys habitatge públic i de caràcter social promou, i s’ha perdut en l'última 
dècada fins al 75% en inversió en aquest tipus d'habitatge. Tot i que, des de diversos  
àmbits es tracta el dret a l’habitatge de qualsevol persona com a un dret fonamental.

En l'article 47 de la Constitució Espanyola es diu que "tots els espanyols tenen dret a un 
habitatge digne". El Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals en el seu 
article 11 paràgraf 1r al·ludeix al "dret de tota la persona a estar adequadament alimentada, 
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vestida i amb un habitatge digne». En definitiva a un nivell de vida òptim per a ella mateix i 
per a la seua família.

També en l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana es parla del "dret 
d'accés a l'habitatge, especialment de joves, persones sense mitjans, dones vulnerables, 
persones amb discapacitat ..."

SITUACIÓ A ALCOI DE LES PERSONES SENSE LLAR

L’espai No+Precarietat de L’Alcoià-El Comtat, ha exposat públicament la problemàtica de les 
persones sense sostre. I mantingué reunions amb les regidories d’habitatge i benestar social 
de l’Ajuntament d’Alcoi per demanar que es buscara una alternativa a les situacions límits 
d’aquestes persones. Així com a les llargues llistes d’espera per a poder rebre solucions 
habitacionals, tant a l’àmbit municipal com a l’àmbit de la Generalitat Valenciana, situació 
insostenible, donada la insuficiència de la oferta de vivendes d’emergència.

Davant la necessitat d’un habitatge social, com puga ser un lloc on pernoctar, la normativa 
actual d'utilització dels Albergs Municipals, a hores d’ara, no pot aportar cap solució per a les 
necessitats de moltes persones que estan buscant un sostre, tot i tractant-se d’unes 
solucions molt concretes i què es brinden només per un temps molt curt.

Independentment del nombre de persones que es troben en aquesta situació, s’ha de buscar 
una solució per a aquest sector de població que pateix la major exclusió i precarietat social. 
No totes venen de situacions marginals que els porten a una autoexclusió dels programes 
d’inserció social, sinó que moltes han acabat així a causa de la darrera crisi econòmica i la 
situació d’atur en què s’hi troben, que es molt important.

Algunes d’aquestes persones, a través dels contactes amb els Serveis Socials Municipals 
d’Habitatge, ens mostren la seua voluntat integradora en estar disposades a dur a terme 
programes d’inserció per poder rehabilitar-se. 

No obstant això, el problema més gran és la manca d’habitatge o d’un espai digne per poder 
començar tot el seu programa d'inserció social i laboral mentre arriben les pertinents ajudes 
d'Emergència Municipal, la Renda Valenciana d'Inclusió, o ajudes d'un altra mena, i que els 
nostres Serveis Socials no poden solucionar per la manca d'habitatges socials a la ciutat
 

PROPOSTA CONCRETA  PER AL PLENARI MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

Sol·licitem UN ESPAI PERMANENT PER A LES PERSONES “SENSE LLAR” a Alcoi, que 
per qualsevol circumstància personal es troben en eixa situació d’exclusió greu, tot i trobar-
nos davant la mancança d’habitatges d’emergència o d’habitatges socials.
Aquest espai permanent que sol·licitem hauria de ser titularitat pública, i que s’habilitara per 
al seu desenvolupament algun edifici de propietat municipal, en el qual es puga acollir amb 
caràcter temporal, a totes aqueixes persones o famílies que es troben sense sostre, fins 
l’assoliment de la vivenda social corresponent o les ajudes adients (subsidi de l’atur, RAI, 
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RVI…) que els permeten la possibilitat de tenir un sostre des d’on encarar el seu retorn a la 
societat.
L’espai no més precarietat creu que l’Ajuntament d’Alcoi pot trobar una solució adequada, bé 
amb habitatges municipals, bé mitjançant l’àmbit de les ONGs locals, com poden ser 
Càritas, Creu Roja o d’altres; i en segon cas, es podria arribar a la signatura d’un conveni 
especial per a la posada en funcionament del proposat lloc habitacional.

Per tot l'exposat en aquest escrit, sol·licitem es tinga en consideració la proposta de l’espai 
no més precarietat de l’Alcoi-Comtat.»

(Intervencions)

Sr. Alcalde: ... aleshores, la moció es queda incorporant... substituint els punts d’acord per 
la proposta que ha fet el Grup Socialista, val!

L’Ajuntament Ple, per unanimitat, 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) y VOX (1), aprova la moció que incorpora l’esmena 
presentada pel Grup Municipal SOCIALISTA, en els següents termes:

«Les persones “sense llar” pateixen una vulneració constant als seus drets humans bàsics. 
es troben davant diverses situacions que els porten a viure unes circumstàncies dolentes 
com ara l’aparició de problemes mentals, les addiccions, les ruptures familiars o de parella, 
la pèrdua d'ocupació laboral i totes les seues conseqüències, etc.

El fet de viure al carrer, amb tot el que això comporta, no només incideix en la persona 
sense llar sinó què a més, ho fa en totes les facetes de la seua vida; l'exclusió social és total. 
Són el blanc de mirades d'indiferència deshumanitzades sense cap sensibilitat en alguns 
casos, manca de protecció pel que fa a l’àmbit de la salut i l’administració. Moltes vegades 
són persones que no estan empadronades, la qual cosa afecta a la petició d'ajudes oficials.

La situació de les dones encara és més greu, ja que pel fet de viure al carrer estan 
exposades a la possibilitat de patir agressions sexuals, d'explotacions, etc., i que per la seua 
vulnerabilitat procuren passar desapercebudes i amagar la seua condició de persona sense 
llar.

A l’Estat espanyol es calcula que hi pot haver més de 40.000 persones “sense sostre”. Es un 
dels estats que menys habitatge públic i de caràcter social promou, i s’ha perdut en l'última 
dècada fins al 75% en inversió en aquest tipus d'habitatge. Tot i que, des de diversos  
àmbits es tracta el dret a l’habitatge de qualsevol persona com a un dret fonamental.

En l'article 47 de la Constitució Espanyola es diu que "tots els espanyols tenen dret a un 
habitatge digne". El Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals en el seu 
article 11 paràgraf 1r al·ludeix al "dret de tota la persona a estar adequadament alimentada, 
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vestida i amb un habitatge digne». En definitiva a un nivell de vida òptim per a ella mateix i 
per a la seua família.

També en l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana es parla del "dret 
d'accés a l'habitatge, especialment de joves, persones sense mitjans, dones vulnerables, 
persones amb discapacitat ..."

SITUACIÓ A ALCOI DE LES PERSONES SENSE LLAR

L’espai No+Precarietat de L’Alcoià-El Comtat, ha exposat públicament la problemàtica de les 
persones sense sostre. I mantingué reunions amb les regidories d’habitatge i benestar social 
de l’Ajuntament d’Alcoi per demanar que es buscara una alternativa a les situacions límits 
d’aquestes persones. Així com a les llargues llistes d’espera per a poder rebre solucions 
habitacionals, tant a l’àmbit municipal com a l’àmbit de la Generalitat Valenciana, situació 
insostenible, donada la insuficiència de la oferta de vivendes d’emergència.

Davant la necessitat d’un habitatge social, com puga ser un lloc on pernoctar, la normativa 
actual d'utilització dels Albergs Municipals, a hores d’ara, no pot aportar cap solució per a les 
necessitats de moltes persones que estan buscant un sostre, tot i tractant-se d’unes 
solucions molt concretes i què es brinden només per un temps molt curt.

Independentment del nombre de persones que es troben en aquesta situació, s’ha de buscar 
una solució per a aquest sector de població que pateix la major exclusió i precarietat social. 
No totes venen de situacions marginals que els porten a una autoexclusió dels programes 
d’inserció social, sinó que moltes han acabat així a causa de la darrera crisi econòmica i la 
situació d’atur en què s’hi troben, que es molt important.

Algunes d’aquestes persones, a través dels contactes amb els Serveis Socials Municipals 
d’Habitatge, ens mostren la seua voluntat integradora en estar disposades a dur a terme 
programes d’inserció per poder rehabilitar-se. 

No obstant això, el problema més gran és la manca d’habitatge o d’un espai digne per poder 
començar tot el seu programa d'inserció social i laboral mentre arriben les pertinents ajudes 
d'Emergència Municipal, la Renda Valenciana d'Inclusió, o ajudes d'un altra mena, i que els 
nostres Serveis Socials no poden solucionar per la manca d'habitatges socials a la ciutat
 

PROPOSTA CONCRETA  PER AL PLENARI MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

Estudiar la viabilitat de dur endavant un projecte integral per a les persones sense llar per 
part d’una taula de professionals formada per l’equip tècnic dels departaments d’Habitatge i 
Serveis Socials i les entitats socials de la ciutat que són les que treballen diàriament en 
aquest àmbit. On es puga valorar la casuística concreta de la ciutat i els casos que vostés 
anomenen, i s’analitze les accions o possibles o futurs protocols i recursos habitacionals 
més idonis per aconseguir la integració i autonomia d’aquestes persones»
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12. 5454/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

MOCIÓ CONJUNTA GUANYAR ALCOI-COMPROMÍS ALCOI-PODEM PER L'ESTUDI I 
LA SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE L'ENFONSAMENT DEL CENTRE HISTÒRIC OBRER 
D'ALCOI

(Intervencions)

Els Grups Municipal Guanyar Alcoi, Compromís Alcoi i Podem presenten la següent moció:

«Davant els lamentables successos del passat més de gener en què diversos edificis del 
centre històric d'Alcoi s'enfonsaren a conseqüència de la borrasca Glòria, des d'Esquerra 
Republicana del País Valencià  (ERPV) volem, en primer lloc, mostrar el nostre més sentit 
condol a la família de la persona que va perdre la vida en una de les cases assolades; com 
també a les famílies que han perdut la seva vivenda en el centre històric d'Alcoi.

Val a dir que malgrat que els immobles ensinistrats, com la majoria dels que formen el casc 
històric, són de propietat privada molts tenen verificada la inspecció tècnica d'edificis -com 
és el cas de l'immoble on va perdre la vida una veina- i podem entendre que hi ha una 
responsabilitat subsidiària tant en l'enfonsament com en el lamentable decés que recau 
sobre l'administració.

Els orígens d'Alcoi ens expliquen que el nostre patrimoni arquitectònic està vinculat a la 
evolució industrial i a l'etapa preindustrial. No tenim palaus gòtics, barrocs ni renaixentistes. 
La nostra arquitectura monumental està lligada a la burgesia culta industrial amb obres 
modernistes, art deco... I a escassos metres d'aquestes mostres d'abundància, cohabita 
l'arquitectura obrera del segle XIX.

El Reial Decret 3945/1982 de 15 de desembre declara el nucli antic d'Alcoi Conjunt Històric 
Artistic, una declaració a la qual s'ha d'afegir la de Bé d'Interès Cultural  (BIC) per la 
Generalitat Valenciana el 1983.

Posteriorment, el 1991 es va posar en marxa el Pla ARA de rehabilitació arquitectònica. 
Aquest projecte qualificat per molts especialistes de valent fou un fracàs estrepitós en la 
mesura que 3 de les 4 fases no es van executar i, les què s'executaren amb posterioritat no 
donaren cap rendiment i els barris que anaven a servir per sostindre el teixit social del centre 
es van convertir en algun dels casos en nous «guetos» segregadors de la població.

Remarquem l'estudi de l'any 2001 redactat per Fernando Gaja Díaz, doctor en arquitecturali 
professor d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València que diu en una de les seues 
conclusions que «la 'por al planejament per part dels politics i també d'alguns arquitectes ha 
sigut patent».

Alcoi va rebre des del primer pla ARA, i abans, una quantitat important de milions d'euros 
que, gestionats per l'antic IVVSA, no han aprofitat per a consolidar les vivendes obreres.
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punt clau del problema que patim. Només en el PRU de La Riba hi havia previstos vora 1400 
milions entre dotació i subvencions dels quals només es van disposar de 562 per particulars; 
de la resta mai s'ha sabut res.

Som conscients de la nefasta gestió de l'etapa del PP amb els alcaldes Peralta, Sedano i 
Pastor inclosos els escàndols immobiliaris coneguts de tots que acabaren de sentenciar a 
mort el nucli antic.

Sabem que des del canvi de govern en aquest ajuntament s'ha intentat dinamitzar el centre 
històric però no deixem de veure pedaços a un problema molt més ampli que demana 
mesures valentes de consolidació. La realitat ens diu que 10 anys després del canvi de 
govern el problema persisteix i s'agreuja.

Les vivendes obreres del centre d'Alcoi tenen el seu origen en l'etapa preindustrial i estan 
construides sota un patró medieval amb façanes de poca amplada, entremitjeres i amb una 
sola crugia. Cases construides amb materials barats, enfront dels sellars amb què es 
contruïren les cases dels 'amos' de les fàbriques. A més a més, amb la industrialització de 
mitjans del segle XIX i l'augment de la població obrera aquestes cases patiren reformes, 
igualment amb el mínim cost, que pogueren permetre el màxim d'habitants per metre 
quadrat. En aquella època s'habiliten, a més, els porxis i els cellers com a vivendes.

Criden l'atenció les paraules de l'enginyer Enrique Vilaplana Julià quan deia que «a cada 
ocupante de esos habitáculos les correspondía una superficie muy similar a la que tendria el 
dia de su muerte, en el nicho del cementerio» referint-se a la densitat en aquestes vivendes.

Vilaplana, autor junt amb Teodoro Balaciart, del Plan de Ensanche y Rectificación de la 
ciudad de Alcoy del 1878 va ser un dels primers intel·lectuals a protestar per la situació dels 
obrers en aquestes vivendes. També reclamaren la millora dels habitatges obrers l'arquitecte 
humanista Vicente Pascual Pastor, en el 1889, o el doctor i filantrop Domingo Espinós en el 
1920. Han passat vora 150 anys i encara avui no s'ha donat una solució integral.

La importància de les vivendes dels obrers és fonamental des del punt de vista arquitectònic, 
històric i sociològic. Són el testimoni de la pobresa, l'analfabetisme, la marginalitat i la manca 
de drets laborals que va patir la classe obrera que es revoltaria per obrir-nos el camí als que 
hem arribat després i sense les quals no s'entendrien episodis històrics com la revolta obrera 
d'El Petroli.

Sense edificis obrers com els que ara cauen, no tindriem edificis com els de Ferrandis i 
Carbonell tan ben recuperats com a seu universitària.

Per això entenem que, tot i abordar un assumpte amb un elevat grau de fraccionament de la 
propietat cal assumir per part de les administracions la necessitat de donar una solució, tant 
des de l'àmbit local, com autonòmic i estatal.

Som conscients de l'espoli fiscal i econòmic què pateix el Pais Valencià per part de l'Estat 
Que ens fa pagar com a rics mentre som un territori pobre. Una situació, aquesta, que 
s'agreuja amb el FLA  (Fons de Liquiditat Autonòmica), un préstec que es menja el 25% dels 
pressupostos de la Generalitat i que ens duu a una situació en la qual no disposem dels 
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diners necessaris per a invertir en la rehabilitació de les vivendes i en les ajudes de crèdit 
públic per a aquesta finalitat.

Per tot el que s'ha exposat, el col·lectiu d'ERPV de l'Alcoià-Comtat proposa al Ple del nostre 
ajuntament, que accepte el debat i aprovació dels següents

ACORDS 

Primer: Creació d'una comissió multilateral amb representació de l'administració local, 
autonòmica i estatal per buscar la forma legal que permeta escometre un Pla de 
Consolidació del Casc Antic d'Alcoi, bé siga la declaració de Zona Afectada greument per 
una emergència o qualsevol altra.

Segon: Posada en marxa d'un equip tècnic-administratiu en el qual es compte amb 
especialistes de totes les branques involucrades en el casc històric: urbanistes, enginyers, 
geògrafs, sociólegs, historiadors, a més de tècnics de l'administració i responsables polítics. 
Aquest grup donarà entrada a representants del teixit associatiu d'Alcoi i s'encarregarà de 
perfilar les bases per al Pla de Consolidació del Casc Antic d'Alcoi, tot observant totes les 
necessitats que requereix.

Tercer. - Demanar al Consell la declaració d'excepcionalitat en el conjunt del casc històric 
d'Alcoi, per tractar-se d'un BIC greument amenaçat i en condicions de greu deteriorament i 
per tant, necessitat d'una intervenció integral.

Quart. - Sol-licitar a la Conselleria de Cultura i al Ministeri de Cultura les dotacions 
econòmiques extraordinàries que en deriven de les bases per al Pla de Consolidació del 
Casc Antic d'Alcoi per a encetar el projecte.

Cinquè: Creació d'un òrgan auditor amb representació de la tresoreria de l'administració 
local, grups polítics i representants del teixit associatiu d'Alcoi que vetle pel bon ús dels fons 
que puguen arribar derivats del projecte de consolidació del casc antic.»

Llig els punts d’acord el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria dels seus assistents, amb els vots en contra dels regidors dels  
grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIT POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), i 
amb l’abstenció dels regidors dels grups municipals COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i 
GUANYAR ALCOI (2), rebutgen la moció.

13. 5392/2020 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
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MOCIÓ CONJUNTA SOCIALISTA-PARTIDO POPULAR-COMPROMÍS ALCOI-PODEM-
GUANYAR ALCOI SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020

Els grups municipals Socialista, Partido Popular, Compromís Alcoi, Podem i Guanyar Alcoi 
presenten la següent moció conjunta:

(Intervención)

«El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle XVIII, Mary 
Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on 
Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres feministes de la 
literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir 
camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre altres coses, 
possibilitant així una nova onada de moviments socials on les dones seran partícips i 
protagonistes.

El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca 
com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per 
recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.

El 8 de març de 1857, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga per 
tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada laboral de 
10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una millora de les condicions 
higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta demanda, l’amo de la 
empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes 
les dones que hi havia dins.

Anys més tard, en 1907, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes a 
Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en 
record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així El Dia de la Dona 
Treballadora.

Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones, 
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que 
justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment 
social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.

D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi femení, 
del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya, 
malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el sufragi 
universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a favor (dels 
partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els seus 
seguidors de xicotets nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà 
Radical i el Partit Republicà Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un paper destacat 
en aquells dies Clara Campoamor.

A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes 
comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936, 
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quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o Concha 
Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del 
cronograma feminista, al 1977 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia 
Internacional de la Dona, usant com a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que 
d’aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser 
cremades.

La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de 
les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, 
retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, 
provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa 
de desocupació femenina superava el 20%.

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada 
amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels 
conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre 
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de 
dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions 
públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són 
majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor valia i 
per tant pitjor remunerats.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se 
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum 
Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) 
que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren 
que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. 
Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una 
renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees 
treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.

A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional 
d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la UNION 
EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols afecta 
al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació, veiem com 
aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en 
situació de pobresa, en edat avançada, a més.

Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels homes, 
trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera 
invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir en la seua carrera 
professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat per a 
designar l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament ella 
ja sap), o les narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb 
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això, ens topem també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on 
tots i totes senten que formen part i que les inclou d’igual manera.

Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura un 
full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú: el desenvolupament 
mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals 
vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, 
respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança 
multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional, regional i local), ha de ser 
responsable de comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres 
sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el 
feminisme queda recollit dins d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i 
consolidar per la ONU.

És per tot això que proposem els següents:

ACORDS

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure 
activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de 
l'ONU «soc de la generació de la igualtat».

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre 
homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les 
mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter 
transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria 
d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles 
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no 
discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de 
forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són 
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho 
necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les 
tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de 
la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització 
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a 
seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la 
igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la 
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seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la 
violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la 
seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit i és compromet a aplicar-lo i a actuar 
d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts Valencianes 
el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la violència de 
gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures 
d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític 
que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de 
les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un 
tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de 
prostitució.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a 
terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes 
polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter 
assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la 
discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de 
millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de 
finançament autonòmic i local.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga 
mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern 
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es 
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.»

La Sra. de Gracia, regidora del Grup Municipal Socialista, llig els punts d’acord.

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria del seus assistents, amb les vots a favor dels regidors dels 
grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb el vot en contra del regidor del 
Grup Municipal VOX (1), aprova la moció que incorpora l’esmena proposada del Grup 
Municipal Ciudadanos en es següents termes:

«El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle XVIII, Mary 
Wollstonecraft publica el 1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on 
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Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de les primeres obres feministes de la 
literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft comença a obrir 
camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre altres coses, 
possibilitant així una nova onada de moviments socials on les dones seran partícips i 
protagonistes.

El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca 
com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per 
recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.

El 8 de març de 1857, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga per 
tal de reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada laboral de 
10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una millora de les condicions 
higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta demanda, l’amo de la 
empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes 
les dones que hi havia dins.

Anys més tard, en 1907, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes a 
Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en 
record de la mort d’aquestes treballadores, denominant-lo així El Dia de la Dona 
Treballadora.

Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones, 
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que 
justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el feminisme com el moviment 
social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.

D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi femení, 
del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya, 
malgrat que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A Espanya, el sufragi 
universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a favor (dels 
partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els seus 
seguidors de xicotets nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà 
Radical i el Partit Republicà Radical Socialista) i 188 abstencions; tenint un paper destacat 
en aquells dies Clara Campoamor.

A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes 
comencen a formar-se per tal de millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936, 
quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o Concha 
Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del 
cronograma feminista, al 1977 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia 
Internacional de la Dona, usant com a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que 
d’aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser 
cremades.

La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de 
les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, 
retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, 
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provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de l'any 2010 la taxa 
de desocupació femenina superava el 20%.

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada 
amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels 
conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre 
dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de 
dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions 
públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són 
majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor valia i 
per tant pitjor remunerats.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se 
situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum 
Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) 
que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren 
que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. 
Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una 
renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees 
treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.

A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional 
d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la UNION 
EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això no sols afecta 
al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació, veiem com 
aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en 
situació de pobresa, en edat avançada, a més.

Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels homes, 
trobant-se amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera 
invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir en la seua carrera 
professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat per a 
designar l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament ella 
ja sap), o les narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb 
això, ens topem també amb la reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on 
tots i totes senten que formen part i que les inclou d’igual manera.

Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible, la qual marca l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura un 
full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un objectiu en comú: el desenvolupament 
mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals 
vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, 
respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança 
multinivell eficaç: cada nivell de govern (internacional, nacional, regional i local), ha de ser 
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responsable de comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres 
sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el 
feminisme queda recollit dins d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i 
consolidar per la ONU.

És per tot això que proposem els següents:

ACORDS

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure 
activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de 
l'ONU «soc de la generació de la igualtat».

SEGON: Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre 
homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les 
mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter 
transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria 
d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles 
municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no 
discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de 
forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són 
penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÉ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho 
necessiten, compten amb l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les 
tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l'hora de la integració efectiva de 
la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÉ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització 
Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÉ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a 
seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la 
igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per garantir la 
seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la 
violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la 
seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit i és compromet a aplicar-lo i a actuar 
d’acord amb les seues propostes.

HUITÉ: Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts Valencianes 
el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la violència de 
gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures 
d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític 
que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de 
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les mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un 
tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÉ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i 
d’explotació sexual.

DESÉ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a 
terme les polítiques d’igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes 
polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter 
assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que desaparega la 
discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de 
millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de 
finançament autonòmic i local.

ONZÉ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga 
mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÉ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern 
d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es 
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.»

14. 5495/2020 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

MOCIÓ CONJUNTA SOCIALISTA-PARTIDO POPULAR-COMPROMÍS ALCOI-
CIUDADANOS-PODEM- GUANYAR ALCOI SOBRE LA LGTBIFOBIA EN L'ESPORT

Llig la moció el senyor representant de l’entitat Col·lectiu LGTBI.

«El 19 de febrer es commemora el dia internacional contra la LGTBIFòbia en l'esport, és per 
això que volem manifestar a través d'aquesta moció el propòsit de la societat alcoiana de 
fomentar l'esport sense armaris, sense discriminació, amb esperit constructiu per a exigir 
que totes les barreres i tabús que trobem encara hui en els esports, caiguen d'una vegada 
per sempre i per a això necessitem la col·laboració de totes i tots.

L'esport continua sent un gran tabú per a persones LGTBi. Simplement el dubte de si una 
persona és heterosexual o no, pot fer que s'emprenguen campanyes molt dures contra ella, 
com així ha passat amb diversos esportistes, obligant-los a ells mateixos a haver de 
demostrar una suposada heterosexualitat que atempta contra el lliure desenvolupament de 
la personalitat, alguna cosa que preconitza la nostra constitució en l'article 10 i que és la 
base de la nostra democràcia. És més, ningú s'atreveix a defensar-los davant atacs 
homòfobs, a diferència del que ocorre quan hi ha un atac xenòfob.
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S'ha comprovat que en l'ambient esportiu el pudor, la desconfiança o la falta de referents, fa 
que els esports, siga bàsquet, rugbi, handbol o tenis, en cap moment gaudeixen de la 
visibilitat LGTBi o comprensió per a les persones no heterosexuals que poden sentir-se 
vulnerables d'identificar-se com a lesbianes, gais, trans o bisexuals. Volem també expressar 
la queixa que citava Gareth Thomas, una de les llegendes del rugbi gal·lés en eixir de 
l'armari, qui no es va atrevir a admetre la seua orientació sexual ni en la vida personal, ni 
públicament abans de retirar-se, culpant a la situació masclista: la “Cultura dels mascles” 
que envolta al rugbi. Aquesta cultura masclista, no sols està en el rugbi, desgraciadament, 
sinó en tots els esports i en multitud de facetes de la nostra vida, i hem d'erradicar-la. A 
Espanya el masclisme està fortament adherit a l'esport, la qual cosa provoca la poca 
presència de referents LGTBi, als qui se'ns associa en forma de prejudicis com a “febles”.

També volem demanar major visibilitat per a l'esport de dones, així com majors recursos per 
a ell i que les dones comencen a ocupar el lloc que ens correspon en la societat, també en 
l'esport, on estem molt per darrere dels homes. Lamentem que dins de totes les disciplines 
sempre queden per darrere dels homes. L'eixida de l'armari dels olímpics Javier Raya o 
Víctor Gutiérrez, en dues disciplines esportives com a patinatge i waterpolo, obrin el camí a 
molts altres. També en l'esport femení la paralímpica Gemma Hassen-Bey ha obert aquest 
camí normalitzador.

Les institucions a tots els nivells han d'impulsar una igualtat del col·lectiu LGTBi en l´esport, 
que ara mateix es veu retallada, és per això que proposem els següents punts d'acord.

Propostes punts d´Acord

1) Que l'ajuntament impulse una campanya informativa a través de MUPIS, Cartelleria 
en els centres esportius, mitjans de comunicació… una campanya sobre la visibilitat 
del col·lectiu LGTBI en l'esport, així com la LGTBIFobia en el món de l'esport.

2) Sol·licitar a la regidoria de polítiques inclusives i esports que establisca un protocol 
per al correcte tractament de les persones trans a l'hora d'inscriure's en una 
disciplina esportiva masculina o femenina, respectant la seua identitat de gènere.

3) Que l'ajuntament impulse un decàleg d’accions amb les entitats esportives,  
especialment les futbolistes per a saber la manera d'actuar davant càntics 
LGTBIfóbics en els camps de futbol.

4) Que es notifique els punts d'acord a les Corts Valencianes, Conselleria de polítiques 
inclusives, Conselleria d'esports, Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i al 
col·legi d´àrbitres d´Alcoi.»  

(Intervencions)

L’Ajuntament Ple, per majoria del seus assistents, amb el vot a favor dels regidors dels 
grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb el vot en contra del regidor del 
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Grup Municipal VOX (1), aprova la moció que incorpora l’esmena proposada del Grup 
Municipal Socialista en es següents termes:

««El 19 de febrer es commemora el dia internacional contra la LGTBIFòbia en l'esport, és 
per això que volem manifestar a través d'aquesta moció el propòsit de la societat alcoiana de 
fomentar l'esport sense armaris, sense discriminació, amb esperit constructiu per a exigir 
que totes les barreres i tabús que trobem encara hui en els esports, caiguen d'una vegada 
per sempre i per a això necessitem la col·laboració de totes i tots.

L'esport continua sent un gran tabú per a persones LGTBi. Simplement el dubte de si una 
persona és heterosexual o no, pot fer que s'emprenguen campanyes molt dures contra ella, 
com així ha passat amb diversos esportistes, obligant-los a ells mateixos a haver de 
demostrar una suposada heterosexualitat que atempta contra el lliure desenvolupament de 
la personalitat, alguna cosa que preconitza la nostra constitució en l'article 10 i que és la 
base de la nostra democràcia. És més, ningú s'atreveix a defensar-los davant atacs 
homòfobs, a diferència del que ocorre quan hi ha un atac xenòfob.

S'ha comprovat que en l'ambient esportiu el pudor, la desconfiança o la falta de referents, fa 
que els esports, siga bàsquet, rugbi, handbol o tenis, en cap moment gaudeixen de la 
visibilitat LGTBi o comprensió per a les persones no heterosexuals que poden sentir-se 
vulnerables d'identificar-se com a lesbianes, gais, trans o bisexuals. Volem també expressar 
la queixa que citava Gareth Thomas, una de les llegendes del rugbi gal·lés en eixir de 
l'armari, qui no es va atrevir a admetre la seua orientació sexual ni en la vida personal, ni 
públicament abans de retirar-se, culpant a la situació masclista: la “Cultura dels mascles” 
que envolta al rugbi. Aquesta cultura masclista, no sols està en el rugbi, desgraciadament, 
sinó en tots els esports i en multitud de facetes de la nostra vida, i hem d'erradicar-la. A 
Espanya el masclisme està fortament adherit a l'esport, la qual cosa provoca la poca 
presència de referents LGTBi, als qui se'ns associa en forma de prejudicis com a “febles”.

També volem demanar major visibilitat per a l'esport de dones, així com majors recursos per 
a ell i que les dones comencen a ocupar el lloc que ens correspon en la societat, també en 
l'esport, on estem molt per darrere dels homes. Lamentem que dins de totes les disciplines 
sempre queden per darrere dels homes. L'eixida de l'armari dels olímpics Javier Raya o 
Víctor Gutiérrez, en dues disciplines esportives com a patinatge i waterpolo, obrin el camí a 
molts altres. També en l'esport femení la paralímpica Gemma Hassen-Bey ha obert aquest 
camí normalitzador.

Les institucions a tots els nivells han d'impulsar una igualtat del col·lectiu LGTBi en l´esport, 
que ara mateix es veu retallada, és per això que proposem els següents punts d'acord.

Propostes punts d´Acord

1) Que l'ajuntament impulse una campanya informativa a través de MUPIS, Cartelleria 
en els centres esportius, mitjans de comunicació… una campanya sobre la visibilitat 
del col·lectiu LGTBI en l'esport, així com la LGTBIFobia en el món de l'esport.
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2) Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports que establisca un protocol 
per al correcte tractament de les persones trans a l'hora d'inscriure's en una 
disciplina esportiva masculina o femenina, respectant la seua identitat de gènere.

3) Que l'ajuntament impulse un decàleg d’accions amb les entitats esportives, 
especialment les futbolistes per a saber la manera d'actuar davant càntics 
LGTBIfóbics en els camps de futbol.

4) Que es notifique els punts d'acord a les Corts Valencianes, Conselleria de polítiques 
inclusives, Conselleria d'esports, Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i al 
col·legi d´àrbitres d´Alcoi.»  

15. 5398/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 

PREGUNTAS SOBRE EL CENTRO ESPECÍFICO DE ENFERMOS MENTALES

Lee las preguntas la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«La página web del diario Información recoge en su edición del 14 de febrero de 2020 las 
palabras de la concejal de Servicios Sociales, Aranza de Gracia, según las cuales la 
Generalitat ya ha recepcionado las obras del Centro Específico de Enfermos Mentales 
(CEEM).

PREGUNTAS

 ¿Sobre qué documentación oficial se basa la concejal para realizar la afirmación de 
que la Generalitat ya ha recepcionado las obras?

 ¿En qué fecha comunicó la Generalitat que ha completado los trámites patrimoniales 
de cesión del CEEM a su favor?»

(Intervenciones)

16. 5398/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EDIFICIS ENSORRATS O DECLARATS EN RUÏNA IMMINENT 

Llig les preguntes el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

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

 Quin percentatge de propietat té l’Ajuntament d’Alcoi o la Generalitat Valenciana en 
cadascun d’eixos edificis?
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 En quins edificis declarats ruïna imminent entre el 2 i el 27 de febrer té propietat 
l’Ajuntament o la Generalitat Valenciana?

 Quin percentatge de propietat té l’Ajuntament d’Alcoi o la Generalitat Valenciana en 
cadascun d’estos immobles?»

(Intervencions)

17. 5398/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO SOBRE LA PROMOCIÓN DEL JUEVES UNIVERSITARIO
Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«En Alcoy contamos desde 1972 con la presencia de la Universidad Politécnica, una 
institución que ha crecido de manera extraordinaria durante las últimas dos décadas. En la 
actualidad la actividad universitaria crece con la incorporación a la oferta local de la 
Universidad de Alicante y próximamente la Universidad Católica de Valencia.

Esta situación hace prever un crecimiento de los estudiantes que residirán en nuestra 
ciudad, lo que constituye una oportunidad de generación de negocio para el comercio y la 
hostelería. 

Ante esta realidad, es importante aprovechar el impulso para ampliar la oferta de ocio no 
solo a los estudiantes universitarios, sino también a otros segmentos de edad, de manera 
que se pueda potenciar la actividad cultural y de ocio de los jueves.

Por todo ello proponemos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento coordine la comunicación entre las diferentes universidades, 
así como con las asociaciones empresariales de comercio y turismo para planificar 
una programación de actividades a desarrollar los jueves y apoyar la promoción de la 
programación.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

18. 5398/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE LA CREACIÓ DEL PROGRAMA AFTERCARE 
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Llig el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

«Alcoi compta amb 3.917 empreses (segons dades del INE, 2019), de les quals 360 tenen 
caràcter industrial. El teixit empresarial és un dels grans valors de la ciutat. Un potencial que 
necessita una atenció específica per tal de garantir no només el seu manteniment, sinó 
també el seu creixement.

Els programes de seguiment a empreses ja establertes en el territori s'han revelat com una 
ferramenta eficaç tant des de l'àmbit de les administracions autonòmiques com, des de no fa 
massa temps també, les locals. De fet, la pròpia Generalitat Valenciana, mitjançant l'Institut 
Valencià de la Competitivitat Empresarial, ha iniciat el programa Aftercare dins del seu Pla 
de captació i gestió d'inversions i de reinversions.

Més enllà de les iniciatives de les comunitats autònomes, centrades bàsicament en grans 
empreses, els ajuntaments comencen a desenvolupar les seues pròpies mesures, dirigides 
fonamentalment a identificar necessitats de les xicotetes i mitjanes empreses a mitjà termini, 
oferint-los un acompanyament individualitzat per aconseguir que seguisquen confiant en 
Alcoi per poder ubicar-se i invertir en la ciutat.

Els programes Aftercare tenen com a objectiu el manteniment de les inversions ja existents, 
orientant el treball a enfortir les activitats captant i recopilant de manera sistemàtica 
informació d'aquestes empreses per detectar qualsevol classe de demanda o necessitats 
que requerisquen, ja siga d'infraestructures, de sol industrial o altres que dificulten el seu 
creixement.

Aquests programes es basen en un calendari de visites de seguiment i contrast per conéixer 
la situació i evolució de les empreses, detectar problemàtiques i ajudar a resoldre-les.
La finalitat d'aquest treball és avaluar l'estat dels projectes, identificar potencials inversions i, 
sobretot, evitar deslocalitzacions. Es tracta, de conéixer les demandes i necessitats de les 
empreses per oferir-los suport en els seus processos de creació d'ocupació i creixement. En 
definitiva, de donar un recolzament públic i institucional que les empreses precisen en els 
seus processos de reinversió o inversió dins de la companyia.

Amb el nou Pla General en procés d'aprovació, i amb la perspectiva de creació de 
619.226,76 metres quadrats de nou sol industrial, aquest servei ha de complementar 
l'activitat de la futura oficina de captació d'inversions, focalitzada especialment a atraure a 
empreses no localitzades encara al nostre territori. 

Per això, formulem el següent PREC

 Que l'Ajuntament d'Alcoi estudie amb el Consell Econòmic i Social la viabilitat tècnica 
i econòmica de la posada en marxa del programa Aftercare de seguiment de les 
empreses per promoure que les companyies ja ubicades a Alcoi continuen invertint 
en la ciutat, garantint la seua continuïtat i evitant deslocalitzacions.

 Que l'Ajuntament d'Alcoi demane també la col·laboració de l'Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la creació d’eixe servei Aftercare a la ciutat 
d'Alcoi.»

(intervencions)
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19. 5398/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO: ADECUACIÓN PARA APARCAMIENTO DEL SOLAR DE LA CALLE SAN JUAN

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

«Recientemente se ha derribado el edificio que quedaba en la calle San Juan, cruce con la 
calle San José. Este edificio estaba situado en un solar que en parte estaba siendo utilizado 
como aparcamiento público.

Una vez el solar se ha quedado totalmente vacío, sería interesante destinarlo por completo 
al aparcamiento público.

Tal y como se puede observar en la imagen, aproximadamente, entre el solar habilitado en 
la actualidad junto a la calle Tío Caram y el nuevo solar, se podría habilitar una superficie 
que multiplicaría por cinco la actual.

Por todo ello proponemos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento analice la viabilidad técnica y económica de la actuación e 
inicie los tramites pertinentes, para adquirir o arrendar el solar, para realizar las 
pertinentes obras de adecuación y señalización con el fin de ser destinado a zona de 
aparcamiento público.»

(Intervenciones)

No se acepta el ruego.

20. 5365/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
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PREGUNTA-PREC PONTET ANTIGA N340

Llig les preguntes i el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«A causa de l’última denúncia d’abocadors il·legals de Compromís, ens hem assabentat que 
el pontet que hi ha a l’encreuament de l’antiga carretera N340, el que està al costat de la 
Venta Sant Jordi, mostra un estat de deteriorament important. 

La infraestructura aparenta unes deficiències estructurals que poden comprometre la 
seguretat dels usuaris. A més aquest pontet continua en ús per vehicles lleugers, i a més a 
més, és utilitzat també per vehicles industrials i agrícoles. 

Aleshores, formulem el següent pregunta

PREGUNTES:

 S’ha realitzat alguna inspecció o informe de l’estat del pont? En cas afirmatiu quin ha 
estat el resultat?

 Té pensat el regidor demanar a l’organisme competent del manteniment l’adequació 
de la infraestructura?»

(Intervencions)

Sra. Guillem: [.../...]

«PREC

Demanem al govern que inste a l’organisme competent, la reparació, millora i manteniment 
del pont per a evitar accidents, tan aviat com siga possible.» 

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

21. 5369/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 

PREC GESPA ARTIFICIAL

Llig el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Durant la passada legislatura el govern municipal ha posat gespa artificial a molts dels 
nostres parcs. És cert que suposa un fort estalvi en aigua i manteniment mentre que 
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estèticament queda sempre d’un fort color verd que dóna la sensació de frescor i netedat 
però, res més lluny de la realitat.

Aquest tipus de revestiment no és natural i suposa un problema ambiental. La gran majoria 
de les gespes estan fabricades amb cautxús de neumàtics i altres materials perillosos. Amb 
les pluges i l’erosió, es fragmenten i a poc a poc van desprenent microplàstics que 
contaminen el nostre sol, i per tant la seua flora i fauna natural, així com les aigües 
subterrànies del voltant.

Quan plou, la gespa artificial es queda humida, ja que no drena l’aigua, ocasionant 
embassaments, problemes d’humitats i fongs i la podridura dels ancoratges de la pròpia 
gespa.

A més, la gespa artificial es recalfa en excés i aquesta calor irradia l’ambient i les cases del 
voltant, contribuent que les ciutats siguen illes de calor. Enfront de la gespa natural, l’artificial 
pot suposar un augment de les temperatures de més de 10 graus.

Recordem que al 2016 va saltar l’alarma per possibles efectes cancerígens que encara 
s’estan estudiant.

Per altra banda la substitució de la gespa natural per l’artificial ha reduït fins a un 60% la 
població de teuladins als últims 4 anys segons assenyala l’Institut Cavanilles de Biodiversitat 
i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i la Universitat d’Alacant.

Aquesta espècie, associada als humans des de la Prehistòria, ha baixat la seua població 
dràsticament a tota Europa per factors com la contaminació, la manca d’espais per niar, 
dificultats per obtindre menjar, malalties i depredació (entre d’altres), no només per la gespa, 
evidentment.

Segons un article d’Edgar Bernat-Ponce, de l’Institut Cavanilles, Germán M. López, de la 
Universitat d’Alacant, la gespa artificial és dolenta per als teuladins, ja que a l’herba natural 
trobem la presència d’invertebrats i llavors (aliment).

Després d’aquestes investigacions, els experts demanen noves polítiques de planificació 
urbana amb la urgent necessitat de conservar el teuladí, i altres espècies d’aus, tot i que en 
un principi la implantació de la gespa artificial es va fer per tal de reduir les despeses en 
aigua i el cost dels jardins i parcs, recordem que moltes d’aquestes aus urbanes són 
depredadores directes d’insectes i mosquits (reduint la necessitat de fumigar a l’estiu).

És per això que es proposa utilitzar arbres i espècies d’herba entapissant autòctona de 
forma que l’estalvi d’aigua continue sense afectar a la contaminació per plàstics, la reducció 
de la fauna urbana i ajudar a mantindre parcs i jardins atractius i frescos a l’estiu.

Aleshores, formulem el següent prec

PREC

 Que el govern d’Alcoi desestime la implantació de gespa artificial a noves actuacions 
urbanes.
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 Que el govern d’Alcoi substituïsca de forma escalonada durant aquesta legislatura la 
gespa artificial dels nostres parcs i jardins per herbes entapissants autòctones.»

(Intervencions)

No s’accepta el prec.

22. 5372/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 

PREC SOBRE MÀQUINES AGRANADORES I BUFADORES

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

«Les màquines agranadores bufadores que netegen diàriament els carrers augmenten entre 
un 60% i un 70% respectivament el nivell de partícules en suspensió contaminants PM 2,5 i 
PM 10 -de menys d'aquests micròmetres de diàmetre- i arrosseguen restes fecals animals, 
compostos cancerígens i pol·len, segons una investigació de la Universitat Politècnica de 
Cartagena (UPCT) publicada en la revista científica Qualitat de l'Aire, Atmosfera i Salut, 
editada en anglés a Suïssa.

L'estudi va ser realitzat durant 104 dies al carrer Jiménez de l'Espasa de la ciutat portuària 
murciana i mostra el "perill" per a la salut que suposen les partícules que generen aquestes 
màquines. Aquestes poden entrar a les vies respiratòries, afectar el funcionament dels 
pulmons i al procés digestiu dels aliments.

L'ona de pols que alcen poden durar entre dos i quatre minuts, la qual cosa pot afectar els 
bronquíols i a l'intercanvi de gasos en els pulmons. Segons un dels investigadors, "un minut 
abans que passen ja s'aprecia l'increment de partícules en suspensió i no es torna a la 
normalitat fins dos minuts després del seu pas.

La pols que les màquines remouen a velocitats de fins a 200 quilòmetres per hora inclou 
compostos cancerígens com els hidrocarburs aromàtics policíclics generats per la combustió 
dels vehicles.

A aquest informe destaquen que els treballadors i operaris que utilitzen aquests sistemes de 
neteja estan contínuament dins de l'ona de pols i rares vegades utilitzen màscares 
adequades per a evitar inhalar les partícules contaminants.

Aleshores, formulem el següent prec

PREC

 Que el govern d’Alcoi estudie la millor forma de neteja per desestimar la implantació 
de màquines agranadores i bufadores al servei de neteja urbana.»
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(Intervencions)

No s’accepta el prec.

23. 5376/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 

MOCIÓ MESA DE RODES

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

«L’illa de Rodes ha estat un dels dos grans punts d’atenció de l’urbanisme alcoià, des de la 
seua adquisició per part de l’Ajuntament.

Zona industrial consolidada a principis del segle XX, va ser un espai generador de treball, i 
economia fins als anys 80, que amb el tancament de l’última empresa que allí operava, va 
deixar un gran espai a una zona que havia anat consolidant l’ús residencial, comercial, i 
posteriorment d’oci a la dècada dels 80 fins ara.

Han estat diferents els projectes que des de l’administració municipal han planejat per 
aquesta illa. Als anys 80 l’alcalde Josep Sanus va planejar la construcció d’un gran auditori 
que donaria servei a tota la ciutat. Aquesta gran infraestructura cultural venia a suplir la 
necessitat d’equipaments adaptats a les característiques modernes de les produccions 
teatrals i musicals actuals, ja que els dos teatres de la ciutat en aquell moment estaven 
envellits i no complien els requisits necessaris. El projecte de l’arquitecte Javier Feducci 
tenia consignació pressupostària del ministeri de Cultura i de la Generalitat i donava 
resposta a una necessitat que en aquell moment la ciutat tenia.

Posteriorment el canvi de govern va fer que aquest projecte s'abandonara i la construcció 
del nou Calderón va assumir aquesta necessitat d’espai cultural adaptat a les noves 
necessitats teatrals i musicals.

Coberta aquesta necessitat cultural de la ciutat, des de Compromís és dona la veu d’alerta a 
l’any 2006 de la necessitat d’un espai dinamitzador de l’economia i la indústria local, que ha 
estat patint diverses crisis i reconversions des dels anys 70.

Aquesta necessitat de motor de reconversió, i d’atracció de noves indústries és una 
necessitat reconeguda per tota la societat i per la majoria dels grups polítics. És per tant una 
qüestió «d’estat» de la nostra ciutat.

A 2012 l’Ajuntament va anunciar una iniciativa de creació d'un parc tecnològic i científic a 
l’illa de Rodes, al ple municipal. El vicealcalde, Rafa Carbonell va explicar que "des del minut 
1 estem treballant en companyia d'entitats i institucions com la universitat", en referència a la 
Politècnica de València.
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Aquest projecte ha estat dins de les intencions del govern de la ciutat amb més o menys 
prioritat depenent de la circumstància i el moment polític. Igualment ocorre amb les entitats 
que formaran part del projecte de Rodes, arribant a ser un calaix desorganitzat on tot cap.

A compromís pensem que un projecte com el de l’Illa de Rodes, que ha de ser emprat com a 
motor transformador de l’economia, i per què no de la fisonomia de la ciutat ha d’estar 
consensuat amb aquells sectors implicats, per assegurar-se la seua perdurabilitat i utilitat. 

També haurà d’estar consensuat amb tots els agents polítics perquè un projecte així 
comportarà el treball de diferents legislatures, i no ha d’estar condicionat al color polític del 
govern de la ciutat. Tots han de remar a favor i el consens és l'única forma d’aconseguir-ho 
tal com ocorre a la Mesa del Centre.

A Compromís pensem que la creació d’una mesa amb agents implicats de la ciutat, 
administracions (Ajuntament d’Alcoi, IVACE...,) UPV,  instituts tecnològics... Aquesta mesa 
tindrà la tasca d’estudiar la idoneïtat dels diferents projectes presentats, les necessitats dels 
sectors econòmics, de l’administració i del barri o la ciutat. 

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

ACORDS:
1. Creació de la Mesa del Parc Tecnològic de Rodes integrada per tots els partits polítics 
amb representació municipal i entitats socials i educatives

2. Signar un pacte per definir les línies bàsiques i estratègiques que es portaran a terme al 
Parc Tecnològic de Rodes»

(Intervencions)

El Sr. Ivorra, portaveu del grup proponent de la moció, retira el punt de l’ordre del dia.

24. 5304/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

PREGUNTA MUSEO CAMILO SESTO

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

«Tras la inclusión de una partida presupuestaria en el ejercicio 2020 para iniciar la 
construcción del museo en honor a Camilo Sesto.

 ¿Existe ya alguna decisión sobre la ubicación del mismo?, y si se están haciendo 
algunas gestiones al respecto, ¿cuáles son?» 
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(Intervenciones)

25. 5300/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

RUEGO REVISIÓN FACHADAS Y BALCONES

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

«Desde Ciudadanos consideramos  necesario hacer una revisión visual de las fachadas y 
balcones en el casco urbano para garantizar un mínimo de seguridad viaria a los peatones.

Y decimos revisión visual y no revisión integral porque la normativa actual ya prevé un 
inspección para los edificios de más de 50 años (la conocida I.T.E.) sin la cual, la finca no se 
puede vender e incluso, puede denegarse la hipoteca. 

Hasta ahora no ha ocurrido nada, pero si ocurre algún incidente –por ejemplo el 
desprendimiento de una parte de la fachada– además de los posibles daños personales, 
puede agravarse considerablemente la sanción a los propietarios.

Somos conocedores de las limitaciones de recursos económicos que hay en el 
Ayuntamiento, pero ahora mismo, lo más importante es identificar cualquier riesgo de 
seguridad en los edificios del  municipio.

Por todo ello y después de los recientes acontecimientos que hemos vivido tras la borrasca 
Gloria, creemos necesario esta revisión de las fachadas y balcones del casco urbano por un 
técnico cualificado y hacemos el siguiente

RUEGO:

 Que se identifiquen las edificaciones  que visualmente supongan un riesgo para  la 
seguridad viaria.

 Que se identifique a los propietarios 

 Que el ayuntamiento comunique a los afectados que su propiedad no cumple las 
mínimas garantías para la seguridad viaria y/o de los vecinos.

 Y, en el caso de no obtener respuesta, que el Ayuntamiento actúe de oficio, por 
riesgo de seguridad viaria.»

(Intervenciones)
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Se acepta el ruego.

26. 5294/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

PREGUNTA INDICADORES URBANOS

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

«En el pasado pleno de fecha 6 de Septiembre de 2019 fue aceptado por el Gobierno 
Municipal un ruego planteado por el Grupo Municipal Ciudadanos a través del cual se 
solicitaba la colocación de indicadores en puntos estratégicos de la ciudad, resaltando 
servicios susceptibles de ser importantes para vecinos y foráneos, tales como gasolineras, 
hoteles, puntos de interés cultural y servicios como Hospital, Juzgados, Ayuntamiento, 
Universidad…

Junto a su aceptación fuimos informados que dicha cuestión se encontraba prevista en el 
Anexo II del pliego de prescripciones técnicas del contrato para la instalación, 
mantenimiento y explotación de soportes de información y publicidad.

 ¿Cuál es el estado de dicho contrato? 

 ¿ Que avances han habido al respecto?» 

(Intervenciones)

27. 5290/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

RUEGO REGISTRO MUNICIPAL SE SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR

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

«Desde la promulgación de la Ley 6/94, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad 
Urbanística (LRAU), todos los municipios de la Comunidad Valenciana tienen la obligación 
de mantener actualizado y en condiciones de pública consulta un Registro Municipal de 
Solares y de Edificios a Rehabilitar. A día de hoy, son muy pocos los municipios que han 
dado cumplimiento a este mandato legal.

Además de ser obligatorio, se configura como un instrumento a caballo entre la gestión y la 
disciplina urbanística, capaz de paliar algunos de los problemas derivados de la 
especulación del suelo urbano y de la degradación del patrimonio inmobiliario, además de 
contribuir de forma significativa a la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad 
y a la regeneración de los barrios tradicionales.
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Desde Ciudadanos entendemos que en las circunstancias urgentes por las que pasa 
nuestra ciudad, es inexcusable el poner en funcionamiento todas aquellas herramientas que 
puedan apoyar, resolver y prevenir problemas y necesidades del parque inmobiliario de 
Alcoy, y de manera muy especial, su centro histórico. Creemos además que, estando en 
proceso de revisión por parte de la Generalitat más de 500 edificios, tenemos la ocasión 
perfecta para empezar a nutrir dicho registro municipal.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde Ciudadanos proponemos el siguiente

              RUEGO:

Que el Ayuntamiento de Alcoy ponga en funcionamiento a la mayor brevedad posible el 
Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, cumpliendo así con la normativa 
establecida para los municipios de la Comunidad Valenciana.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

28. 5360/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

RUEGO CIRCULACIÓN EMBAJADOR IRLES

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

«Desde el Grupo Municipal Ciudadanos se ha podido constatar que, pese a existir una señal 
de prohibición de circulación a vehículos en el acceso a la calle Verge d’Agost, desde la 
intersección con la calle Santo Tomás, se está accediendo desde ese punto a la calle 
Embajador Irles y a la nueva comisaria circulando en sentido contrario.

En consecuencia formulamos al gobierno municipal el siguiente RUEGO:

 Que se tomen las medidas oportunas para evitar el tráfico de vehículos en sentido 
contrario a la circulación en dichas calles.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065420626342204152 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

29. 5377/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 

RUEGO CONSELL DE CULTURA

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

«Las diferentes comisiones que forman el “Consell de Cultura” nos han hecho llegar  las 
dificultades técnicas, así cómo en ocasiones falta de tiempo y medios con las que se 
encuentran a la hora de formalizar y presupuestar los proyectos de las diferentes disciplinas 
artísticas.

Por ese motivo hacemos el siguiente 

RUEGO: Que por parte del Gobierno Municipal se facilite apoyo técnico y asesoramiento a 
las diferentes comisiones que forman el “Consell de Cultura” para facilitar la redacción de 
sus proyectos.»

(Intervenciones)

Se acepta el ruego.

30. 5291/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 

PREC DEL GM DE PODEM ALCOI AL PLE – RECOMANACIONS CONTROL DE 
PLAGUES

Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.

«L’Ajuntament d’Alcoi, durant el mes de gener, va fer difusió d’un fullet informatiu i amb 
recomanacions pel control de plagues, dirigit a la població en general i en el que s’explica 
que poder fer en cada cas. 

En aquest sentit, valorem els consells, encara que considerem que hi ha mesures concretes, 
conegudes després de parlar amb professionals del sector, que podrien ser més efectives, 
segures, duradores i sobretot preventives.

Considerem que seria convenient, necessari i una bona notícia per a tothom que la 
informació més detallada arribe a la ciutadania, per poder previndre l’aparició de plagues i 
tindre un procés de manteniment adequat.

Per aquests motius realitzem el següent prec:
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 Que es faça difusió d’un fullet complementari a l’existent, amb informació detallada 
de les mesures preventives i estructurals a posar en pràctica des de cada propietat 
particular, tan en vivendes com en terrenys.»

(Intervencions)

S’accepta el prec.

31. 5293/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 

PREC DEL GM PODEM ALCOI AL PLE – INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS PILARS 
DE L’AUTOVIA EN EL MOLINAR

Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.

«El paratge de El Molinar alberga el principal aqüífer de la ciutat i està situat en un entorn 
natural de gran valor paisatgístic. El conjunt històric situat al seu voltant va ser declarat BIC 
(be d’interés cultural) en 2005. Aquestes dades haurien de ser suficients per cuidar de 
manera especial aquest emblemàtic espai, des de tots els punts de vista i en este cas, per 
l’impacte visual que suposa incorporar les estructures necessàries per la construcció de 
l’autovia.

Per aquests motius realitzem el següent prec:

 Integrar en el paisatge els pilars de l’autovia, situats en el paratge de El Molinar amb 
el procediment més convenient per a l’entorn on es troben: vegetació específica que 
s’adapte a l’entorn, gràfics (grafitis) que integren les estructures en l’espai natural o 
qualsevol altre projecte que es considere adequat.»

(Intervencions)

32. 5299/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 

PREC DEL GM DE PODEM ALCOI – REOBERTURA PISCINES I CANTINA DEL 
PREVENTORI

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

«El paratge del Preventori és un espai especial per a totes i tots els alcoians. Precisament 
va ser la ciutadania qui amb les seues col·laboracions econòmiques va fer possible la 
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construcció d’aquest espai on tants xiquets i xiquetes amb malalties -moltes d’elles 
derivades de la manca d’alimentació després de la Guerra Civil espanyola-, van poder sanar 
o al menys millorar el seu estat precari de salut.

Al Preventori podem trobar dos espais, que actualment es troben tancats i que també són 
ben volguts per tota la gent de la nostra ciutat. En aquest cas són les piscines naturals i la 
cantina. Aquest problema (present des de 2018 degut a que no s’acompleixen les condicions 
de sanitat i seguretat exigides des de Conselleria) continua sense estar resolt, el que ha 
provocat que l’estiu del passat 2019 aquestes piscines quedaren tancades. Amb l'efecte 
negatiu que això provoca, sobretot, en les famílies que no tenen recursos econòmics per a 
pagar-se unes vacances fora de la nostra ciutat o per aquelles persones del barris, com el 
barri de Santa Rosa, que no disposen d’una piscina municipal.

Encara que des de Podem sabem que aquestes instal·lacions no pertanyen a l’ajuntament 
sinó que pertanyen a la Fundació Mariola La Asunción, i coneixedors de que el Govern 
Municipal ja ha iniciat la col·laboració amb els propietaris, considerem que el Govern doncs 
també té la responsabilitat d’escoltar als ciutadans i ciutadanes i per tant doncs agilitzar 
aquests tràmits i seguir col·laborant, amb més intensitat si cap, amb els propietaris per poder 
fer realitat la reobertura

Per tant, realitzem el següent prec:

Sol·licitem al Govern municipal que agilitze els tràmits, augmente la col·laboració i s’implique 
seriosament perquè les piscines del Preventori es tornen a obrir, fent les gestions 
necessàries per a complir els requisits mínims i si es necessari recolzant econòmicament, 
per aconseguir que estiguen al servei dels alcoians i alcoianes aquest proper estiu.» 

(Intervencions)

S’accepta el prec.

33. 5430/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

PREC SOBRE ACTIVITATS CULTURALS INCLUSIVES

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

«La cultura ha d’arribar a tothom, sense distinció, sense permetre desigualtats. Un dels 
obstacles fonamentals és la diversitat funcional juntament amb els efectes que sobre la 
nostra capacitat de percepció tenen algunes malalties. En la nostra proposta ens volem 
centrar, almenys de moment, en una malaltia que afecta a una part important de la població 
i, sovint, durant molts anys: l’Alzheimer i la demència senil.
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Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

 Que es dissenye per a tots i cadascun dels espais expositius de la ciutat un 
programa d’activitats per a persones amb alzheimer o altres demències de grau lleu 
o moderat i per a les persones que les cuiden.

 Que una vegada fet siga convenientment publicitat entre la població d’Alcoi i comarca 
per tal de poder arribar al màxim nombre de persones possible.» 

(Intervencions)

S’accepta el prec.

34. 5447/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

PREC SOBRE ESTUDI AMPLIACIÓ DESAMIANTAT

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

«El passat mes d’octubre es va aprovar una moció per a començar amb el desamiantat de la 
ciutat. La moció, coneixent les dificultats de la retirada de l’amiant i també l’enorme quantitat 
que a la nostra ciutat hi ha d’aquest material, es va limitar als edificis públics ―així ho vam 
parlar, no?― i als edificis privats que presentaven perill d’enfonsament o demolició. De fet, 
en el pressupost municipal de 2020 hi ha una partida ja dirigida a aquesta tasca de 18.000€. 

No obstant això, aquest mateix dilluns ―el dilluns anterior a presentar aquests textos― 
arran dels forts vents hem vist com en el carrer Santa Llúcia hi ha hagut despreniments de 
fibrociment que han caigut al carrer i als patis d’immobles propers ―de fet, enfront de 
l’escola de les Paules, també hi han trossos d’aquest material―. Per tant, és evident que 
ens trobem al davant d’una situació més preocupant del que semblava al mes d’octubre i 
que calen mesures més fermes per tal d’evitar perills, o avançant-se als perills de salut 
pública a la ciutadania. 

Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

 Que s’estudie les vies possibles d’identificar els edificis privats que tenen amiant a 
les seues cobertes o façanes, establint una gradació de perillositat de despreniment 

 Que s’estudie també la possibilitat de retirar l’amiant en aquells casos de major risc 
de despreniment.» 

(Intervencions)

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13065420626342204152 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

S’accepta el prec.

35. 5448/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

PREC SOBRE PROVEÏMENT APARCAMENT RESIDENTS

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

«No són poques les localitats (grans ciutats però també ciutats mitjanes com la nostra) que 
han incorporat mesures de regulació de les zones d’aparcament de la ciutat per a facilitar 
l’estacionament dels veïns i veïnes que viuen a la ciutat o bé a una zona determinada de la 
ciutat.

Davant del projecte del govern d’Alcoi d’habilitar part dels terrenys de la Riba com a zona 
d’aparcament així com de les futures propostes de limitació del trànsit, demanem:

 Que s’estudie la manera en com regular este i altres aparcaments del centre per a 
facilitar i prioritzar l'aparcament als veïns i veïnes del centre.

Donada la dificultat també d'altres barris perquè les persones residents puguen trobar 
aparcament fàcilment demanem:

 Que s'estudien zones d'aparcament als diferents barris amb mecanismes on també 
es done prioritat al veïnat resident per facilitar l'aparcament.»

(Intervencions)

S’accepta el prec.

36. 5449/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

PREGUNTES I PREC SOBRE PROVEÏMENT APARCAMENT BICICLETES CENTRES 
EDUCATIUS

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

«Per a la població escolar, un dels principals inconvenients per accedir als centres en 
bicicleta i fent servir així el vial ciclopeatonal és la manca d’aparcaments específics per a les 
bicicletes o patinets. Recordem que en algun moment s’ha parlat des del govern de la 
possibilitat de proveir aquests aparcaments en els centres escolars. Per aquesta raó, 
preguntem:
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 Es té la intenció de proveir als centres educatius d’aparcaments per a les bicicletes i 
patinets? 

 Si és així, amb quin calendari d’execució?»

(Intervencions) 

Sra. Obiol:  Formule el prec, no? Perquè està fent-se i estem molt satisfets perquè un dels 
problemes que tenim per accedir amb bicicletes es on deixar-les, no se les podem guardar 
després a la butxaca. I estaria molt bé poder promoure aquesta pràctica entre els centres 
escolars de primària, entenc, perquè els de secundària ja en tenen.

(Intervencions)

37. 5450/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

PREGUNTES I PRECS SOBRE DESPRENIMENTS CARRER ALACANT 

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

«Diverses persones veïnes del carrer Alacant ens han fet arribar la seua preocupació pels 
despreniments succeïts en les últimes setmanes al vessant. Som coneixedors que hi ha 
hagut despreniments del formigó projectat que s'havia instal·lat al pendent per evitar l'erosió. 
Que també, més avall en el carrer, hi va haver uns despreniments de terra i pedres que van 
arribar a la calçada.

Amb el fort vent dels darrers dies el veïnat ha observat com alguns arbres patien grans 
oscil·lacions i moviments. Així mateix ens han informat d'un clevill que existix al mur ja 
construït prèviament i que no saben si ha patit canvis.

Respecte a tot açò volem saber:

 Quins mecanismes de control hi ha instal·lats al vessant per enregistrar els 
moviments del terreny del pendent així com dels moviments dels elements de 
contenció disposats en esta?

 Quins controls i estudis s'han realitzat d'eixe vessant en el darrer any?»

(Intervencions)

Sr. González: «Davant la situació exposada demanem:

 Que els despreniments que ha patit el formigó projectat es reparen per donar-li major 
consistència a eixa zona del vessant.
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 Que s'estudie el risc de caiguda dels arbres del vessant i s'actue si se'ls considera 
perillosos amb risc de caiguda.

 Que s'instal·len en el clevill del mur senzilles mesures de control com testimonis 
d'algeps que permeten avaluar de forma objectiva els possibles moviments d'este 
clevill.»

(Intervencions)

38. 5322/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 

MOCIÓN CON MOTIVO DE LOS MINUTOS DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA

El Grupo Muncipal Vox presenta la siguiente moción.

«De la misma manera que el artículo 14 de la Constitución española expresa: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”, y el artículo 4 dice: “El varón y la mujer son iguales ante la ley…”

Atendiendo a esto, debe ser un deber moral, ético y solidario respetar los minutos de 
silencio por todas las víctimas de violencia, sin tener en cuenta ninguna de las condiciones 
que antes se han mencionado en nuestra Carta Magna.

Si sólo se repudian los actos violentos que el varón ejerce contra la mujer, reivindicando su 
rechazo con los minutos de silencio y no se repudia de la misma forma y con el mismo gesto 
la violencia ejercida contra cualquier persona, estamos aumentando la desigualdad jurídica 
entre ciudadanos, la situación de desprotección legal, la criminalización del varón sólo por 
tener esa condición y la insolidaridad hacia otras personas que también son víctimas de 
violencia.

Desde la posición que ocupo en esta corporación, quiero trasladar el resto de sus miembros 
indistintamente del partido político al que pertenezcan, que los minutos de silencio deben ser 
mantenidos por respeto hacia cualquier víctima, haciendo ver nuestro rechazo y censura.

A su vez, y por esto mismo, esos minutos de silencio que deben expresar desprecio y 
rechazo contra la violencia, y respeto por la víctima, no tienen que estar acompañados de 
ninguna pancarta que contenga contenido ni machista ni feminista. Simplemente violencia, 
ya que este término, implícitamente, no tiene género y cometer un acto atroz, debe tener la 
misma repercusión ya que tiene las mismas consecuencias, para el entorno familiar y es 
igual de condenable, si es hacia una u otra persona.

Desde Vox, apostamos por esa igualdad, ya que, hasta el día de hoy, no se contemplan 
actos solidarios, guardando ese minuto de silencio por todas las víctimas al catalogarse la 
violencia como machista, despreciando así al resto de miembros de la sociedad.
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Por ello, a través de esta moción; como portavoz del Grupo Político Municipal VOX Alcoy 
solicito que se debata en el pleno, para su posterior votación.

PUNTOS DE ACUERDO

1. Se convoquen minutos de silencio por todas las personas que sufren las consecuencias 
de un acto violento, indistintamente de su edad, raza, sexo, religión, orientación sexual, o 
cualquier otra condición personal o social.

2. Que se elimine de las pancartas cualquier contenido sexista, y se ciñan estos minutos a 
rechazar la violencia en sí misma contra cualquier persona.»

El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox, lee los puntos de acuerdo con la siguiente 
introducción.

“La violencia es desgraciadamente una lacra en nuestra sociedad. Agresiones en el seno de 
la familia que en muchos casos acaban con la muerte de algún miembro, abusos sexuales y 
un largo etc. Por todos es conocida nuestra postura ante la ineficaz Ley de violencia de 
género, que criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo y no protege a las mujeres. 
Pero centrémonos en lo que hoy hemos venido a solicitar. Una respetuoso minuto de 
silencio por las víctimas de violencia, víctimas simplemente, sin entrar en polémicas, 
independientemente de su edad, de su condición, de su sexo y del autor de los crímenes, 
porque la pérdida de un ser querido es siempre devastadora para su familia, y más si 
cabe… ―Sr. Alcalde: Sr. Abad. Sr. Abad: Sí, sí, es una pequeña introducción y leo los 
puntos de acuerdo. Acabo ya. Sr. Alcalde: Però no coincidix amb l’exposició de motius. Ho 
dic perquè llija els punts d’acords i després ja, en la seua intervenció ja… Sr. Abad: Val, 
gràcies. Sr. Alcalde: És que no trobava el que estava dient.― … pues leo los puntos de 
acuerdo.»

(Intervenciones)

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor del concejal del Grupo Municipal 
VOX (1), y con los votos en contra de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO 
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR 
ALCOI (2), rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.
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39. 5327/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 

RUEGO PARA DOTAR DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS “TASER” A LA POLICÍA 
LOCAL DE ALCOY 

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

«Al objeto de garantizar la seguridad ciudadana así como la integridad de los agentes 
pertenecientes al cuerpo de la Policía Local de Alcoy, se estima conveniente la dotación y 
utilización por parte de los mismos, de los Dispositivos Electrónicos de Control – TASER, en 
tanto en cuanto, es considerado un medio más a utilizar por la Policía Local ante 
determinadas intervenciones en las que se deba controlar a sujetos agresivos, armados y/o 
bajo los efectos de las drogas o enajenados mentales, al tratarse de un arma no letal que 
produce incapacitación temporal sin provocar lesiones ni efectos secundarios.

Este tipo de armas producen una descarga eléctrica que inmoviliza al que la recibe, pero 
que no produce ningún tipo de lesión, ni efectos secundarios, también pueden ser utilizadas 
con animales peligrosos o agresivos, los cuales quedarían inmovilizados momentáneamente 
en situaciones de peligro como, por ejemplo, cuando atacan a una persona o a un animal.

 El Taser, es un arma utilizada por multitud de cuerpos policiales en el país…

La Policía Local de Alcoy, en ocasiones, interviene en actuaciones en las que tiene que 
proceder a la reducción y detención de personas en un elevado estado de excitación o 
agresividad, lo que conlleva un importante riesgo, tanto para la seguridad del detenido como 
para la de los agentes. Con la pistola Taser, este tipo de situaciones se podrían resolver de 
forma mucho más rápida, sencilla y menos lesiva. 

Ruego

Es por ello que realizamos el siguiente ruego tanto a la Jefatura de Policía Local como a la 
concejalía de seguridad ciudadana:

 Se opte por dotar de estos dispositivos, en aras de mejorar el servicio prestado por 
los agentes, su seguridad y se proporcione como mínimo de un dispositivo por 
patrulla y otro para situaciones de emergencia en el retén de la Policía Local de 
Alcoy.»

(Intervenciones)

No se acepta el ruego.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
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PRECS I PREGUNTES:

40. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR - SR. RUIZ: PREGUNTA PEL MOTIU 
PEL QUAL  NO ES PODIA VOTAR LA MOCIÓ PRESENTADA PER COMPROMÍS.

(Intervencions)

41. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – SR. JORDI MARTÍNEZ: DAVANT LA 
SENTÈNCIA DEL SR. xxxx DEMANA DISCULPES PER PART DEL PARTIT 
POPULAR.

(Intervencions)

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:35 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

		2020-05-08T13:39:55+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2020-05-11T08:18:34+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




