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ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 4 de gener de 2021, en aquesta casa 
consistorial.
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Francisco Canto Coloma
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Mario Ivorra Torregrosa
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Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma

Cristian Santiago De Jesús
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Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
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María Raquel Alba Robles

Secretari Accidental
Luis Molina Jaén

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:40 horas, del día 4 de enero de 2021 se reúnen de 
forma telemática, por medio de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex 
Meetings, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a 
los cuales legalmente se han convocado.

De acuerdo con el art. 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, los miembros del Pleno de la Corporación se encuentran en territorio 
español.

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

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots i benvinguts al plenari ordinari, primer de l’any Per tant aprofite per a 
felicitar a tots l’any nou tant als regidors i regidores que ens acompanyen en aquesta sessió 
que hui fem 100% virtual, com a tots els que ens segueixen a través del canal YouTube de 
l’Ajuntament d’Alcoi. Iniciem la sessió, Sr. Secretari.

1. 30993/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 04-
09-2020 (ORDINÀRIA), 08-10-2020 (EXTRAORDINÀRIA) I 27-10-2020 
(EXTRAORDINÀRIA)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno el 04-
09-2020 (ordinaria), 08-10-2020 (extraordinaria) y 27-10-2020 (extraordinaria)

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

Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 04-09-2020 
(ordinaria), 08-10-2020 (extraordinaria) y 27-10-2020 (extraordinaria)

2. 30993/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Vull felicitar el gimnasta alcoià Nestor Abad, que va aconseguir el passat 8 de desembre el 
seu 5é títol de campió d’Espanya del concurs complet masculí de gimnàstica artística 
disputat a Valladolid. 
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I també felicitem la gimnasta alcoiana Maia Llàcer Sirera, que en desembre es va proclamar 
campiona de la lliga Iberdrola, lliga nacional de clubs de gimnàstica artística femenina al 
costat de les seues companyes del club Xelska.

3. 4593/2019 CONTRACTACIÓ 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEL CONTRACTE DE “SERVEI DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES 
(C.644)”
Se ha solicitado mediante escrito (REN 2020037349 de fecha 17.11.2020), por SOFIA  
MONTESANTO ROTA, la devolución de la garantía definitiva por importe de 9.020,16€, 
correspondiente al contrato de “SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES SEMAFORICAS (C.644)  que fue constituida 
mediante Aval.

El contrato se formalizó con fecha 28.05.2007 por un periodo de duración de DIEZ (10) 
AÑOS.

Tal y como establece el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS: “Aprobada la 
liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución 
de aquélla o de cancelación del aval….”

Visto el informe, emitido por la Ingeniera del Servicio eléctrico  Municipal, en el que informa 
que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado.

Visto el informe de fecha 19.11.2020, emitido por el Tesorero Accidental del Ayuntamiento 
de Alcoy en el que informa se encuentra actualmente depositado en las dependencias 
municipales con el nº de operación 320070004278, sin que hasta la fecha haya sido objeto 
de devolución.

Visto el informe emitido por el TSA de Contratación en fecha 23.11.2020

Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a tenor de lo 
dispuesto al artículo 22.,n), en relación con el artículo 88 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a 
favor de los concejales de los Grupos Municipales SOCIALISTA (12) y PARTIDO POPULAR 
(4), y la abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes 
acuerdos:
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Primero.- Aprobar la devolución de la fianza constituida mediante aval, para responder del 
contrato SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO E INSTALACIONES SEMAFORICAS (C.644), por un importe de 9.020,16 €  
cuyo contratista es ELECTRONIC TRAFIC, S.A. con CIF A46138921.

Previa acreditación de la representación y presentación en el Departamento de 
Intervención/Tesorería del modelo de declaración responsable para la retirada y cancelación 
de aval y autorización para la retirada y cancelación de aval (si es el caso), que se detalla en 
la web del Ayuntamiento de Alcoi 
https://www.alcoi.org/ca/areas/secretaria/perfil_contratante.html .

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al departamento de Tesorería.

4. 30614/2020 GABINET JURÍDIC 
EXPEDIENT PER A LA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ D'UN ACORD PER A LA 
CONSTITUCIÓ PER L'AJUNTAMENT D'ALCOI D'UNA SOCIETAT DE CAPITAL 
INTEGRANT MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS.
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de constitución por el Ayuntamiento de 
Alcoy de una Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal para la gestión y 
explotación de Servicios Municipales.

Considerando que mediante Providencia de Alcaldía de 1 de diciembre de 2020 se puso de 
manifiesto la necesidad de constituir una sociedad mercantil de capital íntegramente 
municipal y regulada por el ordenamiento jurídico privado, a los efectos de gestionar de una 
manera integradora y eficaz, determinados servicios públicos municipales. En particular se 
considerarían servicios cuya gestión asumiría paulatinamente la sociedad municipal, los 
siguientes: mantenimiento de parques y jardines, limpieza de dependencias municipales, 
mantenimiento de edificios públicos, mantenimiento de alumbrado público, limpieza viaria, 
organización de actos y eventos, gestión de centros sociosanitarios, gestión de centros 
culturales, gestión de instalaciones deportivas y piscinas, promoción y gestión vivienda 
pública, promoción económica e innovación.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a 
favor de los concejales de los Grupos Municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI 
(2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI(2), y el voto en contra de los 
concejales de los Grupos Municipales PARTIDO POPULAR (4) y VOX (1), adopta los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Crear una Comisión de estudio para la constitución de una sociedad mercantil 
de capital íntegramente municipal para la gestión y explotación de Servicios Públicos 
Municipales. 

SEGUNDO. -Designar miembros de la Comisión de estudio a:
- Don Antonio Francés, en su calidad de Alcalde-Presidente de la Corporación.
- Don Alberto Belda Ripoll,  en su calidad de Concejal Delegado de Personal.
- Doña Vanessa Moltó Moncho, en su calidad de Concejal Delegada de Hacienda.
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- Don Jordi Valentí Martínez Juan, por el Grupo Municipal Socialista.
- Don Juan Enrique Ruíz Domenech, por el Grupo Municipal del Partido Popular.
- Don Mario Ivorra Torregrosa, por el Grupo Municipal Compromís.
- Doña Rosa María García González, por el Grupo Municipal Ciudadanos.
- Don Cristian Santiago De Jesús, por el Grupo Municipal Podem.
- Don Pablo González Gimeno, por el Grupo Municipal Guanyar.
- Don David Andrés Abad Giner, por el Grupo Municipal Vox.

Y como personal técnico:

- Don Juan Carlos Torregosa Segura, Director de Recursos Humanos.
- Don Roberto Blanes Francés, por el Departamento de Presupuestos y Contabilidad.
- Don Francesc Ramón Valls Pascual, por el Departamento de Contratación.
- Don Miguel Signes Verdera, por la Inspección General de Servicios.
- Don Hermelando Linares Seguí, por el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento.

TERCERO.- Encomendar a dicha Comisión la redacción, en el plazo de dos meses desde 
su constitución, de la Memoria justificativa, en la que quedaran incluidos los Estatutos.

Sr. Alcalde:
Un moment, és que..., un segon, disculpe, Sr. Ruiz, però és que en estar tan enfocat, la mà 
quan l’alça no la veig. 

Sr. Ruiz:
Perdó, perdó. Sí, és que, jo en el..., en el dispositiu, ara sí que el veig, d’acord, ara sí.

Sr. Alcalde:
D’acord, d’acord.

Sr. Ruiz:
Sí, volia fer una intervenció per a justificar el vot..., el vot negatiu del Partit Popular.

Sr. Alcalde:
Molt bé.

Sr. Ruiz:
D’acord. 

Sr. Alcalde:
Té la paraula.

Sr. Ruiz:
Bé, moltes gràcies, Sr. Alcalde, i bon dia a totes les persones que estan seguint-nos. Se 
sent bé, veritat?

Sr. Alcalde:
Sí.
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Sr. Ruiz:
D’acord, gràcies. Bé, el que volen destacar és que per segona vegada arriba al saló de 
plenaris una proposta d’aquestes característiques, de creació d’una empresa pública. La 
primera va ser al setembre de 2017 i la van portar les mateixes persones que tornen a 
plantejar-la hui, el mateix govern que fa tres anys, només que unes setmanes després 
d’aprovar aquell primer intent de creació de l’empresa pública, va anunciar que no era 
possible poder fer-ho per la situació econòmica de l’Ajuntament, ja que no s’ajustava als 
requisits que fixava el Ministeri d’Hisenda. Ara. amb aquest mateix rigor que aleshores els 
diuen que en plena crisi sí que es donen les condicions per a poder crear una societat 
pública municipal. El que no era possible fa tres anys per restriccions econòmiques, sí que 
pot ser-ho ara en plena pandèmia. I, davant aquesta situació, entenem els dubtes que fins i 
tot manifesten els serveis econòmics de l’Ajuntament davant la possibilitat que es puga tirar 
endavant aquesta iniciativa. Entenem que el primer que hauríem de tindre damunt la taula 
avui és un informe del departament econòmic de l’Ajuntament sobre si la situació financera 
de l’Ajuntament permet crear aquesta empresa pública, sobre si és legalment possible 
constituir-la i també el resultat, per escrit, de la consulta que s’haja pogut fer al Ministeri 
sobre aquesta qüestió, perquè al final és el Ministeri el que ha de decidir si es pot o no es 
pot. Nosaltres compartim aquests dubtes del servei econòmic perquè entenem que hi ha una 
interpretació molt particular de la supressió de regles fiscals per als anys 2020 i 2021 que ha 
aprovat el Congrés dels Diputats. Pensem que volen aprofitar-se d’una mesura 
extraordinària davant de la crisi provocada per la Covid per tal de posar en marxa una 
iniciativa que poc té a veure a solucionar els problemes de la pandèmia i que, fins i tot, va en 
contra de la Disposició Addicional Novena de la Llei de Bases de Règim Local. La supressió 
de regles fiscals, no és que ho diga jo, ho diu el mateix Ministeri d’Hisenda, busca que els 
ajuntaments puguen gastar els romanents per a fer front a despeses provocades per la 
Covid i contribuir, cite textual: «a la recuperación económica y social de España». Aleshores, 
clar, sembla molt aventurat pensar que una decisió que busca millorar aquesta situació 
econòmica dels ajuntaments, no hem d’explicar que és el que estan patint a conseqüència 
d’aquesta crisi, puga permetre generar nous organismes que acaben per sobredimensionar 
el sector públic local i el que està clar és que no seran una via per a superar l’actual crisi. 
Per això, no ens estranya, ni molt menys, que els serveis econòmics de l’Ajuntament tinguen 
seriosos dubtes que ara es puguen donar les condicions per a crear una empresa pública i 
més quan l’estat financer de l’Ajuntament és fins i tot pitjor que el de fa tres anys. Per això 
lamentem que en lloc de centrar-se a aplicar polítiques que milloren la situació econòmica, 
anem en qüestions ideològiques... Pensem que no és el millor moment per a poder pagar el 
suport de PODEM al pressupost d’enguany, que tenia com a contrapartida la posada en 
marxa o la creació d’aquesta empresa pública, i fer-ho sense cap classe d’informe que avale 
o que done qualsevol classe d’indici que la posada en marxa d’aquest procés de 
municipalització pot millorar la gestió dels serveis i, sobretot, fer-ho més econòmic. De fet, el 
mateix Alcalde, en la seua providència d’inici d’expedient, afirma que de l’anàlisi preliminar 
”se ha concluido que la alternativa que mejor coadyuga al logro de logros perseguidos por el 
ayuntamiento, es la constitución de una sociedad mercantil local que gestione directamente 
y con medios propios los servicios públicos”. Hem demanat aquests informes, ho vam fer en 
comissió, i no existeixen, no hi ha cap estudi, insistisc, que analitze o que done un mínim 
indici que realment val la pena posar en marxa tot aquest procediment. Per això, per no 
tindre damunt la taula tots aquests informes, el Partit Popular votarà en contra d’aquesta 
proposta. Resumint-ho molt gràficament: no volem travessar el carrer sense mirar 
primerament si el semàfor està en verd. Moltes gràcies.
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Sra. Moltó:
Ara sí. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Estava escoltant el Sr. Ruiz i, i la veritat és que em 
sorprén. Si vosté no vol travessar el carrer abans, sense saber en quin estat està el semàfor, 
doncs estaria bé que, primerament, la informació que tinguera, fóra una informació de 
qualitat. Vosté diu que ara, fa uns anys, esta proposta es va portar a plenari, però és que 
esta proposta no s’ha portat abans al plenari, el que es va fer fa uns anys va ser crear una 
comissió de manera informal en la qual vam començar a abordar la necessitat de crear una 
empresa pública i eixa necessitat venia determinada per la necessitat també de fer més 
eficients determinats serveis. Està clar que el Partit Popular no creu en els serveis públics i, 
per això que no creu en els serveis públics, doncs ha de buscar qualsevol excusa per a votar 
en contra d’una iniciativa com aquesta. Pel que fa al que vosté comentava, el Partit Popular 
el que va fer quan governava el Sr. Rajoy és eliminar les empreses públiques, és eliminar el 
tema que els ajuntaments poguérem... Suposant el tema de la regla de la despesa, que 
moltes vegades hem reivindicat els ajuntaments la necessitat de tindre eixa autonomia 
necessària per a poder donar als nostres veïns eixa capacitat de poder gestionar els serveis 
i de resoldre els problemes que ells tenen, eixa capacitat ens la va llevar el Sr. Rajoy amb 
totes les normatives que va posar, com era el cas del tema de la regla de despesa que no 
ens permetia o ens impedia, millor dit, gastar els nostres romanents, que creàvem els 
ajuntaments amb els nostres estalvis. Hem millorat la situació de les persones, aleshores, 
per què avui en dia podem crear una empresa pública? Doncs, perquè hem canviat de signe 
de govern, d’un govern que sí que aposta per la possibilitat que els ajuntaments creiem en 
allò públic i això ens permet la possibilitat d’iniciar aquest camí. I el que vam portar al seu 
plenari és precisament, per primera vegada, per primera vegada, perquè no s’havia portat 
abans, la possibilitat d’iniciar aquest camí. I, simplement, el que anem a fer és crear eixa 
comissió, eixa comissió. Després, el que farà és estudiar aquells serveis que poden formar 
part d’eixa empresa pública. I, quins serveis seran? Doncs seran aquells serveis que puguen 
justificar la seua eficiència. Eficiència vol dir que amb un menor cost per a l’Ajuntament, 
puguem prestar un millor servei, i sempre que es donen eixos dos requisits. No vol dir que 
sempre que siga més econòmic, serà més bo per a la ciutadania, sinó que s’han de donar 
els dos requisits: ser més eficient en el sentit que puga millorar els costos de l’Ajuntament i 
millorar els serveis de les persones. I eixa és la finalitat que té la creació d’una empresa 
pública. Per tant, nosaltres no estem portant res que abans hàgem portat al Ple, perquè açò 
no s’havia pogut portar abans al plenari perquè el Sr. Rajoy, que no creu en els serveis 
públics ni en la capacitat dels ajuntaments per a poder gestionar allò públic de manera 
eficient, no ens ho va permetre. I jo crec que estaria bé que el Partit Popular, abans de 
vessar aquests tipus de declaracions, s’informara adequadament sobre quin és el 
procediment..., que cal seguir, sobre quins han sigut els passos que ha pegat aquest 
Ajuntament. Perquè, com li dic, abans no havíem tingut esta possibilitat, el canvi de govern 
sí que ens ho ha possibilitat. I, també, quan parle de la situació econòmica de l’Ajuntament, 
també s’informe sobre quina és la situació econòmica de l’Ajuntament. Evidentment, aquest 
Ajuntament, igual que molts ajuntaments, patiran ara amb la crisi de la Covid, però jo li 
recorde que aquest Ajuntament, actualment, actualment, en la liquidació ho vorem com 
continua. Però està amb l’endeutament més baix dels últims 20 anys, això no havia passat 
durant el govern del Partit Popular. Per tant, la situació econòmica que ha tingut aquest 
Ajuntament és una situació econòmica molt bona respecte de la que tenia el Partit Popular, 
amb un ajuntament que pràcticament havia fet fallida. Per tant, jo crec que reunim totes les 
condicions per a poder apostar per una empresa pública, perquè precisament, pel que vosté 
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diu, en una situació de crisi, el que requereixen els ciutadans és tindre serveis públics de 
qualitat. I això és el que pretenem amb l’inici de la creació d’aquesta empresa.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Sra. Moltó. Sr. Ruiz, segona intervenció.

Sr. Ruiz:
Sí, moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, em crida l’atenció que la regidora parle d’una primera 
intentona informal, quan arriben hui sense els informes que he comentat abans, i sobretot 
destacant que la situació que puga permetre o no la creació d’una societat pública municipal 
siga el canvi de govern, que no siga aquesta supressió de les regles fiscals que amb 
caràcter extraordinari s’aplica en 2020 i en 2021 amb l’objectiu de poder alliberar romanents. 
Romanents, per cert, que l’Ajuntament d’Alcoi no té, no té perquè té uns números rojos en 
romanent de mig milió d’euros, cal recordar-ho. Per tant, no podrà destinar res en aquest 
sentit a poder millorar la situació econòmica o combatre la pandèmia. Però, en qualsevol 
cas, també em crida l’atenció que directament, deia la regidora, faça un judici de valor 
entenent que aquest procés ha de derivar en la creació de l'empresa pública amb 
determinats serveis, sense saber quins milloraran la gestió i la situació econòmica d’aquests 
serveis. Jo pense que el que cal vore és si és possible o no generar aquesta empresa 
pública. Aquest és el debat hui. No és el debat de si municipalització si o municipalització no. 
Això ja arribarà quan tinguem tots els informes, però ara mateix no en tenim cap que puga 
indicar aquesta millora a la qual feia referència la mateixa regidora i, sobretot, si la supressió 
de les regles fiscals per al 2020 i 2021 afecta la Disposició Addicional Novena de la Llei de 
Bases de Règim Local, que deixa molt clar que durant el temps de vigència dels plans 
d’ajustos i els plans econòmics i financers, no es podran constituir societats mercantils. Per 
això deia al principi..., aprofitar una mesura que el que vol és alliberar romanents per a poder 
generar unes noves societats i sobredimensionar l’administració pública. Això pense que 
amb rigor haurà de ser el Ministeri el que ens diga que és possible i aleshores treballarem 
en aquest camí perquè, efectivament, el Partit Popular no renunciarà a participar en aquesta 
comissió per a poder garantir que els estudis determinaran quines poden ser les millors 
fórmules de gestió. Insistisc, hui no es tracta d’obrir el debat de si municipalitzar sí o 
municipalitzar no, és si aquest procés pot acabar descarrilant en la primera revolta, quan el 
Ministeri diga que no és possible. Per això haguérem agraït que hui s’haguera fet aquesta 
consulta i que hagueren tingut algun tipus de document que acreditara que estem iniciant un 
camí que pot arribar a un bon port en el seu moment i que no puga acabar abans del 
possible, segons va passar, de forma informal, com diu la regidora. Moltes gràcies.

Sra. Moltó:
Bé, jo crec que és molt senzill: resulta que el Sr. Ruiz té més coneixements que el Gabinet 
Jurídic d’aquest departament, d’aquest Ajuntament, perquè, com li estava dient, i li torne a 
reiterar. I ell continua dient que és que fan falta una sèrie d’informes. Doncs, com dic, el Sr. 
Ruiz té més coneixements que el Departament de Gabinet Jurídic d’aquest Ajuntament. 
Anem a vore, ho torne a repetir, açò es tracta del primer pas en què crearem una comissió, 
no anem a vore ara mateix quins serveis hi entraran o no, perquè això vindrà després i això 
amb els corresponents informes..., amb els corresponents informes sobre cadascun dels 
serveis que anem decidint que puguen formar part o no d’aquesta empresa pública. Hui no 
creem l'empresa pública, hui creem aquesta comissió que farà el pas per a la creació de 
l'empresa pública. Jo no sé vosté quin tipus d’informe necessita, no sé si és que necessita 
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un informe per a vore si els candidats que vosté ha proposat del Partit Popular tindran la 
suficient capacitat de poder decidir, perquè realment el que estem decidint és una sèrie de 
gent que passarà a formar part d’aquesta..., o que formaran part de la creació de l'empresa 
pública. Després, vosté parla de la situació extraordinària, que açò és una qüestió 
extraordinària, parla de romanents... Però, anem a vore, la regla de despesa, el que deia és 
que els ajuntaments no podíem gastar més enllà d’un màxim, és açò el que anem 
reivindicant els ajuntaments fa molt de temps, que necessitem gastar més diners per tal 
d’assolir totes les necessitats que tenia la nostra ciutat, això és el que suposa la regla de 
despesa, una altra cosa que suposa altres qüestions en el tema del romanent. Però la regla 
de la despesa no tan sols fa referència al tema del romanent, fa referència també al fet que 
als ajuntaments els impedia gastar més enllà d’un límit, sense poder atendre les necessitats 
dels nostres ciutadans i que per això fa molt de temps que diem que aquesta regla estava 
perjudicant l’autonomia dels ajuntaments. Què ha fet aquest govern?, ja que llevar, eliminar 
aquesta regla de despesa perquè els ajuntaments puguen ser més autònoms i poder 
respondre a les necessitats dels nostres ciutadans, vosté diu que necessitarà un informe del 
Ministeri per veure si el fet que estem en un pla econòmic i financer hi puga afectar. A veure, 
el pla econòmic i financer, si no s’haguera abolit..., però, sí, s’ha abolit enguany per 
situacions extraordinàries, acaba enguany. Per tant, nosaltres, l’any que ve podríem haver 
iniciat eixe camí de crear aquesta empresa pública, i el que li estic dient és que hui no estem 
creant l'empresa pública, estem creant una comissió que tindrà l’encàrrec de crear aquesta 
empresa pública. Per tant, pocs informes li poden fer falta a vosté, ni del Ministeri ni de ningú 
i, evidentment, és una aposta que té aquest govern per tal de fer més eficients els serveis 
públics, és que una cosa va vinculada a l’altra, Sr. Ruiz, encara que vosté ho vulga 
desvincular, una cosa va lligada a l’altra, o siga, el fet que iniciem aquest camí va lligat al fet 
que vulguem ser més eficients en els serveis que prestem a la ciutadania. Per tant, no puc 
entendre..., vosté, hui, presenta aquesta excusa, no sé quina presentarà d’ací a un mes o 
dos mesos quan tinguem nous informes o nous documents sobre la taula. Però si ja en el 
primer pas, la seua postura és que resulta que ha de vindre el Ministeri, no sé si ha 
d’enjudiciar cadascun dels noms que els grups polítics posen sobre la taula per a iniciar 
aquest camí. Aleshores, ja em dirà.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Sra. Moltó. Per tant, es manté el sentit de la votació de la comissió informativa.

Sr. Secretari:
Una qüestió, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
Sí.

Sr. Secretari:
En la comissió informativa tinc jo abstenció del Partit Popular i he cregut entendre que 
votava en contra?

Sr. Ruiz:
Sí, Sr. Secretari, així és, votem en contra. 

Sr. Secretari:
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D’acord.

Sr. Alcalde:
D’acord. Aleshores, com deia, el vot en contra del Partit Popular i Vox i vot favorable de la 
resta de...

Sr. Secretari:
Vox en contra o abstenció?

Sr. Alcalde:
Sr. Abad?

Sr. Abad:
En contra, Vox en contra.

Sr. Alcalde:
En contra, sí.

Sr. Secretari:
Gràcies, gràcies.

5. 30993/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 4441 
FINS A LA NÚMERO 4957 DEL PERÍODE 2020
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las 
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:

 Del  26 de noviembre de 2020, núm. 4441, al 22 de diciembre de 2020, núm. 4957.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

6. 30993/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE MESURES 
ADOPTADES PER LA CRISI DEL COVID-19
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones de Alcaldía sobre 
medidas adoptadas por la crisis del Covid 19:

Decreto número 4975/2020, de 23 de diciembre de 2020
Decreto número 4987/2020, de 23 de diciembre de 2020

Decreto número 4975/2020, de 23 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:

“MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A APLICAR POR LA SITUACIÓN ACTUAL GENERADA 
POR LA COVID-19
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En la  resolución de fecha  de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública se acordaron una serie de medidas adicionales por sectores y 
otras, de carácter preventivo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como medidas 
específicas de Salud Pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas.

La situación de estas dos últimas semanas, al contrario de mejorar, ha sufrido un retroceso 
importante en la Comunitat Valenciana, con un incremento notable de casos por el SARS-
CoV-2 y un nivel de transmisión significativo, especialmente en el ámbito social donde se 
evidencia el predominio de los brotes epidémicos, indicativo de que las actividades sociales 
son el principal origen de los contagios en nuestra Comunidad. Ello ha motivado  y ha hecho  
necesario modificar alguna de las medidas dictadas con el fin de prevenir la propagación del 
virus y proteger la salud de las personas, medidas exigibles y legitimadas por la defensa de 
la salud pública, pare ello se ha publicado la  RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020 
(DOGV 19 de diciembre),  de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El Ayuntamiento de Alcoy no está siendo ajeno a esta situación, y por ello  es necesario e 
imprescindible la adopción del presente Decreto con carácter extraordinario,  y en virtud del 
principio de autoorganización y de autonomía municipal. 

Esta Alcaldía, RESUELVE:

PRIMERO.- Desde el miércoles 23 de diciembre de 2020 y hasta el lunes 4 de enero de 
2021, ambos inclusive, se aplicarán una serie de medidas encaminadas a frenar el avance 
de la Covid-19 en Alcoy, que afectan a instalaciones y actividades municipales:

I .- Se cierran los parques de juegos infantiles.

II.- Quedan cerradas las instalaciones deportivas municipales y se suspenden las 
actividades deportivas.

III.- Se anulan las actividades de juventud, culturales y las dinamizaciones que 
estaban previstas en el Casal del Nadal. Se mantiene la programación del Teatre Calderón y 
las funciones del Betlem de Tirisiti en el Teatre Principal.

IV.- La Red de Bibliotecas, las salas expositivas y los museos municipales están 
abiertos, con control de aforo y medidas de seguridad contra la Covid-19.

SEGUNDO.- El día 4 de enero de 2021 se revisarán las medidas con el fin de determinar las 
que se aplican a partir de ese momento, en función de la situación sanitaria en la ciudad de 
Alcoy.”

Decreto número 4987/2020, de 23 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
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“AMPLIACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 
4975/2020, DE 23-12-2020, SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS A APLICAR POR LA 
SITUACIÓN ACTUAL GENERADA POR LA COVID-19
Por Resolución de Alcaldía núm. 4975/2020, de 23 de diciembre de 2020, se han adoptado 
una serie de medidas encaminadas a frenar el avance de la Covid-19 en Alcoy.

Sin embargo la situación generada requiere la puesta en marcha de nuevas medidas con el 
fin de prevenir la propagación del virus y proteger la salud de las personas, medidas 
exigibles y legitimadas para la defensa de la salud pública.

Visto lo anterior y en virtud del principio de autoorganización y de autonomía municipal,

Esta Alcaldía, RESUELVE:

PRIMERO.- Desde el jueves 24 de diciembre de 2020 y hasta el lunes 4 de enero de 2021, 
ambos inclusive, se aplicarán las siguientes medidas:

Cierre de los siguientes museos de titularidad municipal:
 Ivam Cada Alcoi
 Museu Arqueològic
 La Capella
 Llotja
 Explora
 Casal Nadal
 Refugio

 Cierre de las siguientes bibliotecas municipales:
 Central
 Uxola
 Zona Nord

 Cierre de los siguientes teatros municipales:
 Calderón
 Principal (Tirisiti)

SEGUNDO.- El día 4 de enero de 2021 se revisarán las medidas con el fin de determinar las 
que se aplican a partir de ese momento, en función de la situación sanitaria en la ciudad de 
Alcoy.”

El Pleno de la Corporación queda enterado.

7. 32510/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
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MOCIÓ PER A DECLARAR L'ACTIVITAT DE LES LLIBRERIES COM A “ACTIVITAT 
ESSENCIAL” A L’EFECTE D’UNA ESPECIAL CONSIDERACIÓ EN LA NORMATIVA 
ANTI-COVID

Sr. Alcalde:
S’ha acordat pels grups polítics que passa a declaració institucional i, per tant, per a llegir-la 
té la paraula la Sra. Rosa García.

Sra. Rosa García:
No escucho nada.

Sr. Alcalde:
Sí, Sr. García, té la paraula per a llegir la declaració institucional.

Sra. Rosa García:
¿Se me oye?, ¿Si?, es que ahora mismo tengo problemas de sonido y ahora, ¿se me 
escucha bien?

Sr. Alcalde:
Sí, la sentim perfectament.

Sra. Rosa García:
Vale, gracias. Bueno, felicitar el año a todos los alcoyanos y obviamente a todos los 
compañeros y paso a leer la declaración institucional.

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee la siguiente declaración 
institucional:

“Leer protege la mente” ha sido uno de los lemas que se utilizaron el año pasado para la 
celebración del Día del Libro y que resume el papel fundamental para la sociedad de los 
libros y las librerías.

Durante el confinamiento establecido en la pasada, las librerías solicitaron “abrir lo antes 
posible” al entender que “el libro” era un producto esencial. Millones de personas pudimos 
comprobar la importancia de la cultura para afrontar días y semanas de encierro;  la música, 
el cine y los libros nos ayudaron a superar momentos difíciles.

La medida que solicitamos, se apoya en la idea de que la lectura, ayuda a sobrellevar la 
ansiedad y el malestar que nos genera la situación de confinamiento, o la restricción a la 
hora de salir. De esta manera, en caso de que hubiera nuevas restricciones para los 
comercios y la actividad, las librerías podrían mantenerse abiertas.

A través de la consideración de las librerías como actividad esencial, contribuimos a 
sostener el comercio de proximidad y unos establecimientos que generan cultura y salud. 
Evadirse a través de la lectura para atravesar de la mejor manera posible estos difíciles 
momentos es algo que resulta imprescindible para miles de alcoyanos y ciudadanos de 
poblaciones cercanas y desde las instituciones es preciso crear las condiciones para 
satisfacer dichas demandas.
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Alcoy cuenta con varios establecimientos de venta de libros y, entre todas ellas, tejen una 
red de un comercio de barrio y un comercio local que debemos apoyar, considerándolos 
como actividad esencial que  permitiera prestar el servicio en cualquier circunstancia. Hay 
quien necesita evadirse a través de la lectura; por ello desde las instituciones debemos crear 
las condiciones precisas para satisfacer dichas demandas y tener en cuenta las 
necesidades de todos los ciudadanos.

Las librerías no son un establecimiento comercial cualquiera, son ante todo un escaparate 
de la cultura y Alcoy, en el año de su Capitalidad Cultural Valenciana. Por lo tanto, al igual 
que los servicios considerados esenciales como, las tiendas de alimentación y farmacias, las 
librerías deben poder continuar abiertas para permitirnos adquirir un libro.

Por ello presentamos para su aprobación la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

 Instar al Gobierno de la Generalitat a considerar las librerías como “actividad 
esencial” a efectos de las decisiones y regulaciones que se adopten para 
luchar contra la pandemia del Covid-19.”

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’ha dit que s’acorda per tots els grups polítics. 

8. 32512/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA I PREC SOBRE EL REFORÇ DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS EN 
ELS BARRIS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19
La Sra. Rosa García, concejal del grupo municipal Ciudadanos, lee la siguiente pregunta-
ruego:

“Semanalmente, los grupos políticos recibimos cumplida información acerca de los análisis 
en las aguas residuales de nuestro municipio, con relación al estudio COVIDWATER.

Estos resultados indican cuándo hay un aumento de presencia del virus y en qué barrios se 
produce.

PREGUNTA:

 ¿Qué protocolo de actuación se pone en marcha ante la presencia de dicho 
aumento?

Si corresponde, hacemos el siguiente 

RUEGO:

Que se revise y refuerce la programación de limpieza de la vía pública y el mobiliario urbano 
de aquellos barrios o zonas de la ciudad en las que se detecte la presencia de la COVID19 
en la red de alcantarillado.”
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Sr. Silvestre:
Sí. Bon dia, Sr. Alcalde. Feliç any a tots els companys i companyes i a tota la ciutadania que 
ens segueix online. A veure, respecte de la pregunta ¿Qué protocolo de actuación se pone 
en marcha ante la presencia de dicho aumento?, cal aclarir que les dades que hui en dia ens 
donen a través de la COVIDWATER, no és per barris, són les dades de l’augment i el 
seguiment total que hi ha a la ciutat. Per tant, les actuacions que fem al final no apleguen a 
ser...; és a dir, es fan de manera general en tota la ciutat. Així i tot, respecte del que ens 
demana el prec, cal tindre en compte que en qualsevol moment, quan es detecta si n’hi ha 
un focus concret, o bé en les residències, o hi ha un problema concret a causa de la Covid, 
sempre s’actua en els voltants o fins i tot en el que és la mateixa residència. No cal recordar 
el que va passar durant l’època de confinament que fins i tot va vindre la UME a actuar, a fer 
actuacions concretes. Però des de l’Ajuntament el que estem fent és una actuació, sobretot, 
del que és la neteja viària i del mobiliari, de manera general, i sempre pensant en aquells 
llocs on puga haver-hi un poc més d’aglomeració de gent. Ja sabeu que quan es va iniciar 
l’activitat escolar vam actuar per fora del que són els centres escolars, que es continua fent, 
es continuar fent en els parcs i jardins dels voltants i també continuem, a banda del servei 
normal de tots els carrers, també es treballa en el que serien les zones pròximes a mercats, 
grans superfícies, etc. D’acord, de tota manera, insistisc que si en qualsevol moment hi 
haguera o es concretara o hi haguera focus concrets, s’actuaria o ens posaríem mesures ad 
hoc o extraordinàries, a més a més de les que estem duent a terme hui en dia.

Sra. Rosa García:
Sr. Silvestre, entiendo entonces que a pesar de que los estudios del agua no nos dan la 
solución o no nos dan los datos por barrios, si lo hacen por zonas, que es lo que nosotros 
recibimos, y entonces, al parecer, el ayuntamiento está actuando justamente en esas zonas,  
por lo tanto yo considero que usted está aprobando el ruego que hace el grupo Ciudadanos, 
que lo único que pide es un compromiso para tener una especial sensibilidad en estos 
momentos y ser un poco más, no se si decir cauteloso o cuidadoso o ambas cosas, justo  
esas zonas que vemos que más se está necesitando. Usted sabe como yo y como todos los 
que estamos aquí en el ayuntamiento y también los ciudadano, que se están haciendo 
esfuerzos enormes por parte de la población en…, por mantener con una limpieza exquisita 
las zonas a las que tenemos que acudir, estoy hablando, por ejemplo, de la hostelería, estoy 
hablando de los comercios, de todas aquellas personas que tienen abierto sus negocios de 
cara al público y que están, pues continuamente con una bayeta y con un desinfectante en 
la mano, entonces pienso que nosotros como institución de la población debemos también 
tener pues más sensibilidad pues con el mobiliario urbano, con los bancos, etc., entonces yo 
querría que, que nos aclarara si se admite el ruego y si se va a incidir algo más, al respecto 
justamente cuando veamos que en alguna zona pues hay más incidencia. Gracias.

Sr. Silvestre:
Sí, sí Rosa, disculpa, sí, a lo mejor no lo he dejado claro pero si, aceptamos el ruego en este 
sentido, es decir, que sí, que como hemos dicho, estamos actuando así de una manera más 
general e incluso si se da en algún lugar concreto si que se realizan las actuaciones que 
requieren en todo momento, pues sea quien sea, respecto a lo que es la limpieza viaria e 
incluso en el tema de residuos, por ejemplo ya sabéis que por ejemplo ya se ha actuado en 
la Residencia Emilio Sala y en el Preventorio porque nos han requerido en un momento 
dado que les gestionáramos los residuos de lo que eran las propias residencias, entonces 
se ha hecho. En ese sentido, nosotros, repito, estamos actuando de una manera general, 
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pero si que es verdad que en el momento que se diese algún foco concreto o alguna zona 
concreta que pensamos que es más sensible y debíamos actuar, se actuará sin ningún 
problema. 

Sra. Rosa García:
Muchas Gracias.

9. 32568/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CAMPANYA INFORMATIVA BENESTAR ANIMAL 
Sr. Santiago:
Moltes gràcies, Alcalde, molt bon dia a tot el món. Passe a llegir el prec.

El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Podem, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre compromís amb el benestar animal és ferm. Per això des de Podem entenem, que 
és imprescindible continuar potenciant les campanyes informatives vinculades a l’ordenança 
municipal de tinença d’animals a tota la població per a donar a conèixer els drets i les 
obligacions, tant de l’ajuntament com de la ciutadania, i aconseguir d’aquesta forma fer 
accessible tota la informació a la ciutadania. 

Per això des de les administracions públiques s’han de destinar els esforços i recursos 
necessaris que garanteixin la protecció i el benestar animal. 

Al mateix temps i amb motiu de les festes nadalenques, veiem necessari realitzar una 
campanya en contra de l'abandonament animal i en favor de l'adopció. 
I continuar, també, perseguint el maltractament animal. Animant a la ciutadania a denunciar 
casos de maltractament animal o d'accions perjudicials - com els enverinaments- en cas de 
tindre algun tipus d'informació o sospites al respecte.

Per aquests motius realitzem el següent prec:
- Realitzar una campanya informativa sobre el protocol d’actuació ciutadana en cas de trobar 
animals de companyia en la via pública.
- Reforçar les campanyes en contra de l’abandonament animal i en favor de l’adopció.
- Destinar els recursos necessaris per a perseguir el maltractament animal.»

Sr. Reig
Molt bon dia. Gràcies, Sr. Alcalde. Molt bon dia a tots i totes i feliç any. A veure, no és 
només el compromís del benestar animal per part del grup Podem, sinó nosaltres també 
tenim aquest compromís i, per tant, sí que li acceptem el prec. Però pràcticament les 
propostes, com sap, ja estem realitzant-les. Enguany, continuarem amb les dites campanyes 
i en realitzarem més. Li recorde que, entre altres, les que hem estat fent són: «El teu animal 
és el teu amic, no l’abandones, ell no ho faria mai», «Els animals éssers vius», «Brigades 
informatives sobre animals de companyia, a peu de carrer», etc., i continuarem fent-ne 
aquestes i d’altres.

Sr. Santiago:
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Sí, parle? 

Sr. Alcalde:
Sr. Santiago, sí.

Sr. Santiago:
Sí, sí, som coneixedors que des del govern municipal i a través de la mesa participativa que 
tenim sobre això s’estan treballant aquest tipus de campanyes. Nosaltres el que demanem, 
precisament, és reforçar-les i sobretot, en aquestes dates que entenem que regalaran molts 
animals de companyia i entenem que és imprescindible no només continuar perseguint el 
maltractament als animals, que sabem que s’està fent i que estem damunt del tema i hem 
presentat propostes al respecte, sinó que també entenem que és molt important fer arribar la 
informació a la ciutadania i en el cas, sobretot, per a saber què fer quan es troben animals 
de companyia, precisament, a la via pública. Perquè entenem que tenim una ordenança de 
tinença d’animals prou actualitzada i és important que aquesta ordenança la fem arribar de 
la millor manera possible a la gent, perquè sàpia que ha de fer en situacions com aquesta.

Sr. Reig:
D’acord, d’acord, sí. Sr. Santiago, tal com li he dit, li acceptem el prec perquè de fet sap que 
estem realitzant aquestes campanyes i aquest any anem a fer-ne més. Fns i tot anem a fer 
cursos impartits per la Protectora per a millorar l’adopció d’animals adaptats a les seues 
noves llars, jornades gratuïtes de conscienciació sobre l'educació i benestar caní a través de 
tallers i xarxes informatives, celebració d’un congrés obert al públic de protecció animal, 
coordinat per la Protectora i entre altres farem totes les campanyes necessàries perquè, 
com li he dit, aquest govern també està abocat al benestar de l’animal.

10. 32571/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC PROTEGIM LA CULTURA

Sr. Ferrándiz:
Gràcies, Alcalde. Bon dia a totes i tots i (inaudible) i a les persones que ens estiguen seguint 
des de casa.

Sr. Alcalde:
Disculpe, però se li sent molt entretallat.

Sr. Ferrándiz:
Em sentiu bé? Crec que tinc un xicotet problema tècnic.

Sr. Alcalde:
Sí.

Sr. Ferrándiz:
Em sentiu millor?

Sr. Alcalde:
Sí.
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Sr. Ferrándiz:
Se’m sent bé?

Sr. Alcalde:
Sí, sí, ara sí, ara sí.

Sr. Ferrandiz:
D’acord, gràcies, disculpeu.

El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig el prec següent:

”EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Estem davant d’un dels pitjors moments de les últimes dècades degut a les conseqüències 
de la COVID-19. I lamentablement les repercussions d’aquesta crisi mundial no donen treva 
i afecten cada vegada més a tots els àmbits de les nostres societats. 

Al mateix temps, aquesta situació ha posat en evidència la importància de la cultura per a la 
gent. Demostrant, una vegada més, que davant d’un moment tan difícil com l’actual, la 
cultura ens ha servit de suport, inspiració i acompanyament a través de les xarxes, en molts 
casos, per a aportar-nos esperança i fer-nos més resilients davant d’aquesta crisi mundial.

Però no hem d’oblidar que la cultura també està sota els efectes d’aquesta crisi i pateix les 
seves conseqüències. I molts dels seus protagonistes – artistes, creadors, institucions 
culturals..., actualment estan tenint moltes dificultats econòmiques perquè no poden 
prosseguir amb les seves activitats. 

Per això, des de Podem sabem que necessitem esforços compartits per a poder donar 
suport als artistes i poder garantir així l’accés a la cultura. I per aconseguir-ho és 
imprescindible prendre mesures des dels diferents àmbits. I la descentralització de la cultura 
a la nostra ciutat, aprofitant els espais ja existents o habilitant-ne de nous, pot ser una bona 
estratègia a seguir per a potenciar  la cultura local i poder-la fer arribar al major nombre de 
persones possibles.

Sens dubte, l’administració més propera, com és l’Ajuntament, també té la responsabilitat de 
protegir el nostre patrimoni cultural i donar suport als nostres artistes, creadors i a la resta 
d’institucions culturals. 

Per aquests motius realitzem el següent prec:
- Realitzar una programació cultural a l'Amfiteatre Amando Blanquer durant el 2021 - de 
diferents arts: dansa, teatre, concerts - amb l’objectiu de:

Protegir la cultura a la nostra ciutat potenciant als artistes locals.
I descentralitzar la cultura, apropant-la als diferents barris d'Alcoi.”

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Molt bon dia a totes i a tots i us desitge un feliç any 2021. Bé, 
primer que res, no podem estar més d’acord en el que vostés han exposat en el prec i que 
acceptem aquest prec, per una banda. perquè pensem que hem d’aprofitar la inversió 
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realitzada a les instal·lacions de l’amfiteatre de la Zona Nord, l’amfiteatre d’Amando 
Blanquer, que, a més a més, durant l’estiu vam estar explorant aquestes millores com 
havien afectat i que sí que estaven funcionant correctament. I també informar-los que sí que 
ja tenim previstes una sèrie d’activitats pensades exclusivament per a aquest espai. per a 
dur-les a terme dins de tot el 2021 i dins de la capitalitat cultural. A més a més, estem també 
pensant en moltes altres per a dur-les a terme en aquest espai i en altres. També vull dir-los 
que, per descomptat, potenciarem l’activitat amb els nostres artistes locals i amb les nostres 
entitats socioculturals, també de la ciutat, perquè pensem que hem d’estar al seu costat, i 
com bé vostés han dit, ajudar-los en una situació tan complexa com la que estan vivint.

Sr. Ferrándiz:
Sí, simplement vull agrair al govern municipal la predisposició a acceptar el prec i, com hem 
dit abans, doncs desitjar que des de tots els àmbits i des de tots els espais possibles, 
continuem donant suport a la cultura alcoiana que, com tot el món de la cultura, doncs 
sabem que no..., no està passant per un bon moment. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Sr. Llopis, alguna cosa més a...?

Sr. Llopis:
(Assenteix dient que no).

Sr. Alcalde:
Doncs, passem al punt següent.

11. 32600/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DE LA GENERALITAT

El grup municipal Guanyar Alcoi presenta la moció següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atenent a diversos estudis científics com els baròmetres del CIS, l’Informe FOESSA o les 
investigacions del Centre per al Futur de la Democràcia de la Universitat de Cambridge, el 
sentiment d’insatisfacció amb la democràcia ha arribat als màxims històrics en els últims 
anys.

Democràcies com l’espanyola presenten els nivells registrats més alts en aquest sentit. S’ha 
passat d’un grau de satisfacció del 50-60% als anys noranta fins a només un 20-50% actual, 
segons l’estudi del Centre per al Futur de la Democràcia. Atenent al mateix centre d’estudis, 
la satisfacció amb la democràcia arriba més fàcilment en aquelles societats on les 
institucions són transparents, sensibles i lliures de corrupció. Mentre que la insatisfacció ve 
provocada, entre d’altres qüestions, per la inestabilitat política i el conflicte.

El CIS, si més no, ve a corroborar el punt de partida en què ens trobem: els polítics en 
general, els partits polítics i la política són considerats un dels principals problemes de 
l’Estat, molt lluny de considerar-se instruments necessaris per a solucionar-los. Al desembre 
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de 2019 els polítics en general, els partits polítics i la política va ser la resposta escollida per 
al 49,5% de la ciutadania en ser preguntada pels tres principals problemes de l’Estat, 
convertint-se en el màxim de la sèrie històrica i situant-se com al segon principal problema, 
només per sota de l’atur.

L’estudi de FOESSA, per la seua banda, ve a reafirmar la principal causa de la desafecció 
política i la falta de confiança en les institucions. Es tracta de la falta de transparència i de 
capacitat de participació pública. En altres paraules, la democràcia es debilita quan la 
ciutadania no té possibilitat ni de fiscalitzar al poder ni d’intervindre en la presa de decisions 
polítiques.

No obstant això, hi ha raons per a pensar que es pot revertir la situació si hi ha voluntat 
política. Segons l’estudi de FOESSA la ciutadania no està satisfeta en el funcionament de la 
democràcia, però manté l’ideal de la democràcia i dels seus valors. És a dir, la insatisfacció 
de la ciutadania prové del funcionament de les institucions democràtiques, de sentir-se o no 
representada en elles, de sentir-se ben servida i atesa i en última instància de confiar en 
elles. 

Així doncs, defensem que tant la participació ciutadana com la transparència són els millors 
antídots contra la desafecció i l’apatia política. En eixa línia la Generalitat Valenciana va 
aprovar el 2016 el Codi de Bon Govern, recentment impulsat per a què s’adherisquen 
representants d’altres administracions, com ara els ajuntaments.   

El Codi contempla unes normes de comportament essencial que estableixen les bases 
mínimes per a la millora de la qualitat democràtica a través d’un major control del poder 
polític així com de la prevenció de la corrupció. Entre altres qüestions, promou el respecte a 
la diversitat, la transparència, la igualtat entre homes i dones, l'aconfessionalitat, el 
compromís amb la llengua pròpia, l’obligatorietat de fer públics els regals i obsequis que es 
puguen rebre com a càrrec públic, o la prohibició de tindre comptes en paradisos fiscals o 
targetes de crèdit a l’Ajuntament. En definitiva, el Codi té com a finalitat evitar les males 
pràctiques dels càrrecs públics i garantir el bon comportament en l’exercici de les seues 
funcions. 

Per tot l’exposat l’Ajuntament d’Alcoi acorda:

1. Que els regidors i regidores d’esta corporació municipal s’adherisquen al Codi de Bon 
Govern de la Generalitat Valenciana.

2. Treballar per fer efectius tots i cadascun dels compromisos adquirits en el Codi de Bon 
Govern de la Generalitat Valenciana.

3. Comunicar l’acord i remetre còpia dels formularis d’adhesió a la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

4. Instar a la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat a prendre els mateixos 
acords ací esmentats.»

Sr. Alcalde:
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Sra. Obiol, intervindrà en la moció?

Sra. Obiol:
Sí

Sr. Alcalde:
Té la paraula, gràcies.

Sra. Obiol:
Gràcies, bon dia i feliç any nou a tots i totes.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord de la moció.

Sra. Alcalde:
Gràcies, iniciem el debat de la moció.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Feliz año a todos los presentes y los que nos siguen desde sus casas. 
El Código de Buen Gobierno parte del derecho a una buena administración, se pretende 
promover la mejora…

Sr. Alcalde:
Disculpe, Sr. Abad.

Sr. Abad:
Dime.

Sr. Alcalde:
Se’l sent massa fluix. Pot alçar la veu o...?

Sr. Abad:
Vale, vale. El código de buen gobierno parte del derecho a una buena administración, se 
pretende promover la mejora de la calidad democrática y la generación de vínculos de 
confianza entre las instituciones y la ciudadanía, con este fin partiendo de la obligación de 
respectar las instituciones españolas, el estatuto de autonomía y resto del ordenamiento 
jurídico, por medio de la siguiente código se busca que los objetos a quienes afecta se rijan 
por la objetividad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad y parcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez y promoción del entorno cultura y medio ambiental y de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Dicho esto si los barómetros o encuestas del CIS se pueden considerar 
estudios científicos en lugar de estadísticos, es para preocuparse. Presentan esta moción 
porque no les gusta nuestra democracia, que es la que permite que todas las diferentes 
ideologías estén representadas en las instituciones y quieren implantar su modelo 
democrático para así poder decidir por su cuenta y riesgo quien entra y quien no a formar 
parte de ellas. El actual gobierno de España y de la Comunidad Valenciana son los primeros 
en no cumplir el código de buen gobierno, empezando por el Sr. Pedro Sánchez, que a base 
de mentiras y engaños a los españoles a conseguido formar gobierno con comunistas, 
separatistas y terroristas, con quienes dijo, en varias ocasiones, que no pactaría nunca. En 
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la Comunidad Valenciana, con el maravilloso Botánico, el caso más llamativo de disparidad 
incumpliendo el artículo 9 del citado código es, precisamente, la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que lo impulsó y que 
dirige Rosa Pérez, de Izquierda Unida, es decir, ustedes, en la que hay 6 hombres y ninguna 
mujer. Este código de buen gobierno fue firmado por los altos cargos del Consell, donde 
suscribe: “Promoverán la igualdad efectiva de mujeres y hombres y removerán en el ámbito 
de sus competencias, cualquier obstáculo que pueda dificultar la consecución de este 
objetivo”. En conclusión, ni Ximo Puig ni Barceló ni Mónica Oltra ni Rosa Pérez cumplen el 
Código de Buen Gobierno, yo juré en la toma de posesión cumplir fielmente las obligaciones  
del cargo con lealtat al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado al igual que ustedes, en sus diferentes modalidades y fantasías 
ideológicas. Si todos cumplieran sus juramentos o promesas a la hora de tomar el cargo, no 
haría falta ningún código de buen gobierno, por lo tanto mi voto será abstención. Gracias.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Des de Podem, com no pot ser d’altra forma, estem d’acord amb el 
que s’exposa en la moció dels companys de Guanyar. És evident, com diu la moció i també 
com demostren tots els estudis socials, d’opinió, encara que a alguns els moleste, que des 
de l’inici de la crisi econòmica, de 2008, hi ha un creixent i sobradament justificat sentiment 
en la ciutadania de desafecció i desconfiança cap a la política, fomentat, precisament, per 
les males pràctiques d’alguns governs. Com és també patent, al mateix temps, la necessitat 
que aprofundim en la regeneració de les nostres democràcies, i de dur a terme bones 
pràctiques polítiques que ens permeten, doncs bé, en definitiva, garantir una major 
transparència i una millor rendició de comptes en els processos polítics i fomentar una major 
participació de tots els actors i agents socials. Des de Podem entenem que tota persona que 
es diga demòcrata, i que l’estime de veritat i se la crega, hauria de tindre aquest compromís 
de lluitar per tractar de corregir les disfuncions que presenten, en general, totes les 
democràcies occidentals i tractar de qüestionar, com fan alguns, aquestes qüestions que, a 
més, jo pense que tenen suport i consens social i de la ciutadania. Doncs, bé, pense que és 
una cosa que alguns s’haurien de fer mirar. Com he dit i com és evident, des de Podem 
donarem suport a la moció.

Sra. Rosa García:
Sí. Desde Ciudadanos no vamos a hacer intervención, vamos a aprobar esta moción que 
presenta el grupo Guanyar, estamos de acuerdo en los puntos de acuerdo que se solicitan, 
que es lo importante, si que me gustaría decir que hay algunas informacio…, afirmaciones 
en la exposición de motivos en la que no coincidimos nosotros en absoluto, pero no es eso 
lo que se pide, por lo tanto vamos a votar a favor. Gracias.

Sra. Guillem:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i tots. Bé, a l’Estat Espanyol el 88% de les persones 
desconfia dels partits, el 79 del Congrés i el 76% del Govern, i considerem que l’existència 
de les notícies i informació que distorsionen la realitat són un problema per a l’Estat i per a la 
democràcia en general. Segons un informe sobre transparència i bon govern a Espanya, 
realitzat per l’ONG «Movimiento por la Paz», a Espanya existeix una crisi de confiança en 
les institucions generada tant pels escàndols de corrupció com per la incapacitat del sistema 
per a posar remei a problemes com la pobresa o la desigualtat. A més, el passat 29 de 
novembre, es feia públic l’informe de FRIMIUS, una consultora de l’ONU que defensa els 
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drets dels artistes en tot el planeta, l’informe assegurava que Espanya és l’estat amb més 
artistes empresonats de tot el món, seguida per Iran, Turquia i Rússia. El director executiu 
de FRIMIUS assegurava que l’informe mostrava com occident estava perdent la seua 
posició de lideratge respecte dels drets humans i defensa de la llibertat. Enfront d’aquesta 
desconfiança amb les institucions, podem crear i hem creat mecanismes de transparència, 
tot i que hem d’assegurar-se que puguen ser els més eficaços possibles. El codi de bon 
govern de la Generalitat Valenciana n’és un exemple i una ferramenta que no podem 
oblidar. El decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el codi de bon 
govern, pretén donar als alts càrrecs un instrument que guie les seues actuacions amb 
l’objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients, amb el codi de 
bon govern es busca promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles 
de confiança entre les institucions i la ciutadania. La nostra ciutat no és una excepció i, per 
tant, també patim la desconfiança de la ciutadania, hem de lluitar per una transparència real 
i l’adhesió a aquest codi és una alarma que ens pot ajudar. Per tant considerem 
imprescindible aquesta adhesió. A més a més, tal com el govern municipal ha anunciat en 
diverses ocasions, la nostra ciutat està adherida a l’Agenda 20-30 de la Unió Europea i 
aquesta moció dóna suport àmpliament a la meta 16.6 «creacions d’institucions eficaces i 
transparents» i a la meta 16.7 «foments de la participació ciutadana». Per tots aquests 
motius, el nostre vot serà favorable.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Pel Partit Popular intervindrà el Sr. Ruiz.

Sr. Ruiz:
Sí, farem ús de la segona intervenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies. 

Sra. Sanjuan:
Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a tots i bon any a tots també. Bé, aquesta és una 
d’aquestes mocions en què no podem estar més d’acord. Compartim, crec, els principis i 
objectius d’aquesta declaració d’intencions. Com a mostra vull dir que des del 2009, 
l’Ajuntament d’Alcoi té signat un conveni amb la Generalitat per a ratificar la firma de la carta 
de bones pràctiques amb l’administració, que ja va en aquesta línia. A més, el dia 2 de 
novembre d’aquest any, o siga fa dos mesos, vàrem rebre des de la Conselleria una 
invitació per a aquesta adhesió la qual està tramitant-se des del Departament de 
Participació. Per tant, estem treballant en això i estem fent-ho. Que els regidors i regidores 
d’aquesta corporació municipal s’adherisquen al pla de bon govern puc dir-li que aquest 
govern no és partidari, però hui ja sí, tots estan escoltant, i entenem que se sentiran al·ludits, 
uns diran unes coses, altres diran unes altres. Ara bé, per molt que coincidim, nosaltres no 
serem els que per a adherir-se a aquest codi, vulnerem uns dels més importants principis de 
la nostra Constitució, que és el de llibertat. També voldria dir, contestant al Sr. Abad, que 
precisament per la gestió de polítiques de la dreta és per les que es fa necessària la 
redacció de codis com aquest.

Sra. Obiol:
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Gràcies. Bé, nosaltres presentàvem aquesta moció perquè pensàvem que era una bona 
manera d’animar la gent, les persones, els companys que formem part d’aquesta Corporació 
per a adherir-s’hi voluntàriament perquè, a diferència dels alts càrrecs i dels membres del 
govern del Botànic i del govern de la Generalitat Valenciana, no és obligatori, és voluntari, us 
informem que, clar, és lliure, segons deia la senyora Sanjuan i, per tant, no podem obligar a 
ningú. De fet, nosaltres, tant Pablo Gonzàlez com jo ens hi hem adherit, individualment. Em 
sorprenia que no tinguérem altres companys adherits a aquest codi de bon govern i 
pensàvem que era una bona manera de fer-ho, perquè pensem que és una..., primer és un 
suport important per a la feina de transparència que es va iniciar amb el govern, de 
transparència i bon govern que es va iniciar amb el Govern del Botànic en la legislatura 
passada i que..., i que ara es continua, en la legislatura passada amb un altre partit. Ara és 
veritat, com ha dit bé el company David Abad, que forma part del..,, que la consellera forma 
part del..., que forma part de la nostra plataforma municipalista, Esquerra Unida de País 
Valencià. Però això no trau importància al contingut d’aquesta moció. I, per tant, creiem que 
era important fer-ho partícip a tots els companys. Sabíem que havien estat tramitades 
aquestes invitacions, perquè coneixíem altres ajuntaments en què havien arribat, no sabíem 
que feia ja dos mesos. Per tant, nosaltres no teníem aquesta informació, no sé si la regidora 
no ha considerat fer-la, fer-nos partícips d’aquesta invitació per part de la Conselleria i per 
això presentem aquesta moció,k que és una moció molt senzilla, d’acord? Únicament vull 
dir, per acabar, quan parlava..., quan parlava el company de Vox sobre aquesta conspiració 
en què sembla que estem immersos tots, que ciència és qualsevol cosa que tinga un 
mètode científic. Per tant, el CIS també utilitza un mètode científic, les estadístiques són una 
tècnica d’aquest mètode científic i, per tant, igual que confiem en les vacunes –bé, no sé si 
vosté és negacionista, això no ho sé, ara ens ho dirà–, també hauríem de confiar en els 
resultats d’altres disciplines científiques. Gràcies.

Sr. Abad:
Si, gracias Sr. Alcalde. A veure, crear este código de buen gobierno o adherirnos a este 
código de buen gobierno ya que ustedes, como Rosa Pérez, lo impulsan pero luego no lo 
cumplen, pues a mi, me, me hace risa, la verdad. Y dice: “parece ser que la izquierda 
cumple el código de buen gobierno”, dice el…, porque ni el gobierno del Botánico ni el 
gobierno central lo están cumpliendo, las noticias a día a día que se ven en la noticias y 
demás pues, pues dejan mucho que desear y el CIS, pues el CIS, quien lo controla y quien 
lo gestiona pues ya también es otro tema para, para hablar, para hablar en otro sitio porque 
aquí no creo que sea ni el momento ni el lugar y terminar diciendo que oír a comunistas 
hablar de democracia pues, pues la verdad es que es lamentable. Muchas gracias.

Sr. Ferrandiz:
Gràcies, Alcalde. Simplement una coseta que no he comentat en la intervenció d’abans, 
però que ja li l’he comentada també a la Sra. Obiol, però que com a sociòleg que sóc de 
professió, crec que li la he de dir al Sr. Abad: és que sí, que les tècniques quantitatives 
estadístiques són una ferramenta científica evidentment, encara que..., bé, ja sabem que a 
vostés no es porten molt bé, ni amb la ciència ni amb la democràcia, i eixos són els 
problemes que vostés tenen. I li recorde també que el Partit Comunista d’Espanya va ser un 
dels clars defensors de la democràcia en aquest país quan al que vosté mateix diuen que 
són, dels seus, van donar un colp d’estat i es van alçar contra un govern democràtic elegit 
en les urnes.
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Sra. Rosa García:
No vamos a intervenir en este turno.

Sra. Guillem:
Ho faré molt breu. Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Simplement vull dir que a mi també en 
sorprén moltíssim que un partit feixista, que diu que són els seus aquelles persones que 
estan a favor d’afusellar 26 milions d’espanyols, parlen de democràcia. 

Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per a comunicar el vot favorable del Partit Popular a 
aquesta moció perquè pensem que al que hi contribuirem..., en el sentit de fer tot el contrari 
del que planteja aquesta moció, és entrar al «y tu más», que està provocant aquest debat 
perquè veig que això al final el que contribueix és que la gent cada vegada tinga un major 
descrèdit de la política.

Sra. Sanjuan:
Gràcies de nou. Bé, com he dit abans, compartim el fons i treballem en la línia, però com 
també he dit abans, respectem la llibertat de cadascú. També voldria dir que hi ha hagut 
ocasions en què Guanyar ens ha criticat, per exemple a acudir a actes religiosos centenaris i 
que reflecteixen la nostra màxima implicació en la cultura, perquè tot això és cultura... Vull 
dir que aquest codi, encara que diu que a actes religiosos, per exemple, i a altres coses no 
es pot acudir, també diu que en aquests actes sí que pot participar qualsevol persona que 
per raons històriques consolidades tinguen un valor cultural, i a Alcoi, com en quasi tot 
Europa, la majoria d’actes festius tradicionals estan al voltant de la religió, per exemple, les 
festes de Moros i Cristians, el Tirisiti i la Cavalcada. Per això, aquest govern sempre donarà 
suport a aquestes entitats, associacions i col·lectius que ens ho demanen, assistint a aquells 
actes als quals ens conviden. Hi ha persones que dediquen altruistament el seu temps a 
mantindre vives les nostres tradicions, les nostres tradicions més arrelades i l’únic que 
demanen és que en els moments més importants per a l’associació o entitat que 
representen, els donem suport acompanyant-los com a institució, perquè tots ells formen 
part de la nostra cultura i de la nostra ciutat a la qual aquest govern té l’honor i el plaer de 
representar. Això no vol dir que incomplim cap codi ètic, és més, nosaltres ens hi adherirem, 
sabem que s’han adherit vostés el dia 16 de desembre, tampoc no fa tant. Per això tampoc 
(inaudible) acabat de llegir les (inaudible).

Sra. Obiol:
Disculpeu, però no sé si ens ha passat a tots, però l’última frase de la Sra. Sanjuan no l’he 
sentida bé, no sé si vol repetir-la, no sé si m’ha passat només a mi? No sé, Sr. Alcalde, si 
l’ha sentida o que.

Sra. Sanjuan:
No m’ha sentit? Ara?

Sra. Obiol:
Ara la sent perfectament. No sé..., perquè em sembla una falta de respecte no deixar-la...

Sra. Sanjuan:
Clar, si no...
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Sr. Alcalde:
Sí, jo també l’he sentida, però si...

Sra. Sanjuan:
Ah!, sí? D’acord, doncs sí, sí que he sigut jo només. No, no passa res. 

Sra. Sanjuan:
No res, repetisc o no cal?

Sr. Alcalde:
Bé, si és alguna cosa que és important, sí.

Sra. Obiol:
Si és alguna cosa que vosté pensa que cal repetir.  

Sr. Alcalde:
Sí, repeteix-la i així...

Sra. Obiol:
Jo li ho agrairia. 

Sr. Alcalde:
Sí.

Sra. Sanjuan:
Que no s’incompleix cap codi per donar suport a les nostres institucions i col·lectius que ens 
ho demanen, no s’incompleix aquest codi, ni aquest ni cap altre.

Sra. Obiol:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Ara sí, Sra. Obiol.

Sra. Obiol:
Gràcies. Bé, és veritat, nosaltres ens vam..., ens vam adherir el dia 16, sí, tal qual, i a més 
és molt fàcil, el mateix dia estàvem en la base de dades, per això consideràvem que era 
molt senzill i que ací no estem obligant a ningú a fer-ho. Supose que si el Sr. Abad s’absté, a 
la millor no s’hi vol adherir, però tots i cadascun de nosaltres que hem votat favorablement a 
aquesta moció, entenc que ens voldrem adherir individualment, perquè com ja he dit en la 
primera meua intervenció i que ho fa explícit en tota l’exposició de motius d’aquest codi de 
bon govern, és una qüestió voluntària. A mi sí que m’agradaria, per una banda, mostrar la 
nostra satisfacció d’aquest consens per a adherir-se a aquest..., a aquest codi de bon 
govern i sí que m’agradaria, també, que aquesta adhesió, voluntària, individual, fóra també 
una, com un pas més per a treballar en aquest codi de bon govern, però per a treballar de 
manera ferma i real, perquè llegint-ho veiem que hi ha moltes coses per millorar; per 
exemple, l’ús del llenguatge inclusiu, el compromís amb la llengua, la utilització de les xarxes 
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i de la publicitat institucional. Per descomptat, el tema de la confessionalitat que nosaltres, 
com bé sabeu, us hem criticat al govern perquè pensem que no s’està fent com cal. Una 
cosa és assistir personalment i donar suport i una altra és estar en un lloc preferent i que 
tota la institució que també representa tots aquests altres grups i tota la ciutadania en 
general, assumisquen aquesta representació institucional en qüestions culturals, és cert, i 
també religioses, perquè no podem negar el passat, només faltaria, però una cosa és 
presentar-s’hi personalment. Nosaltres tenim membres de la nostra plataforma que són 
catòlics i que van constantment i habitualment a aquests actes i a altres de privats, però hi 
van com a persones, com a ciutadans i, per tant, sense representar tota una institució i 
representa no només aquests valors catòlics, els representa, per descomptat, però també 
representen altres valors d’altres religions i també, només faltaria, valors light; i, per tant, per 
això pensem que és important, però no és l’únic article d’aquest codi de bon govern que ens 
preocupa i que estem segurs que podrem treballar per a millorar, però per a millorar de 
manera ràpida en aquesta, en aquest..., en aquest camí. I, res més, mostrar de nou la nostra 
satisfacció i esperem que açò siga un punt d’inici per a restablir aquest vincle de confiança, 
si és que l’hem tingut mai, o a construir-lo amb la ciutadania i amb aquells que ens 
dediquem a la política institucional. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Passem a votació la moció.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels 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 l’abstenció del regidor del grup 
municipal VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup Municipal GUANYAR ALCOI.

12. 32601/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PREC SOBRE LES RESIDÈNCIES DE MAJORS

Sr. Alcalde:
Formularà les preguntes…, Sr. González? És que no els tinc a tots en pantalla i…

Sr. González:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Disculpeu.

Sr. González:
Gràcies. Bon dia i..., sí, gràcies, disculpe. Bon dia i bon any a totes les persones que ens 
segueixen a les xarxes i a les que participem del plenari. Passe a llegir el text de les 
preguntes i el prec.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig les preguntes-prec següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Arran de la publicació per part d’Amnistia Internacional de l’informe «Abandonadas a su 
suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante 
la pandemia COVID19 en España» en el que s’exposava com les persones majors en 
residències han patit des de març almenys cinc violacions dels drets humans, Guanyar Alcoi 
va formular un seguit de preguntes al plenari del mes de desembre que no van obtindre 
resposta.»

Sr. González:
Per estar fetes, entenc, en el torn de precs i preguntes, al final.

«Per eixe motiu tornem a formular-les a l’ajuntament, amb altres:»

Sr. González:
No sé si prefereixen que les llija totes i..., o anem pregunta per pregunta? No sé quin..., bé, 
les llig...

Sr. Alcalde:
Si prefereix vosté...

Sr. González:
Les llig totes, si volen, i després les..., d’acord; i, si no...

Sr. Alcalde:
D’acord.

Sr. González:
Llig les preguntes.

«
 El govern local coneix el protocol que es va portar a terme a la residència d'Oliver 

durant la primera onada?
 És coneixedor el govern de quins canvis s'han previst en eixe protocol a les 

residències de majors i quins s'estan aplicant?
 És coneixedor el govern si amb aquests canvis es deriven als malalts a hospitals 

quan ho precisen?
 Coneix bé la situació actual de la gestió de les residències de majors d’Alcoi en 

aquesta 2a onada? 
 Coneix el govern en quin moment començarà la vacunació a les treballadores i 

residents en la residència? 
 Coneix la situació que està sent investigada pel Síndic de Greuges?
 En quin punt es troba la reversió a la xarxa pública de la residència d'Oliver? Quins 

passos s'han donat, quines gestions s'han fet i què es preveu fer a partir d'ara?
 Està seguint el govern municipal el procés jurídic que està duent a terme la 

plataforma de residents de Domus Vi i els ha oferit l’ajuda econòmica necessària per 
a que cap família es quede fora d’aquest procés?» 

Sr. Alcalde:
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Gràcies i li contestarà les preguntes la Sra. De Gracia.

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Molt bon dia a totes i a tots, i desitge que tinguem 
un feliç 2021 tots els ciutadans.

Senyor González li conteste a les preguntes.

 La primera pregunta, que si coneixem el protocol que la residència va dur a terme 
durant la primera onada?, vull contestar-li que el protocol que coneixem és el de 
Sanitat, que és el que s’està investigant. Aquest protocol sí que el té Conselleria, 
està fent la investigació i supose que en el moment que tinguen tota la informació 
ens la traslladaran. 

 També vull comentar que cada centre va presentar un protocol a Conselleria de 
Polítiques Inclusives. Aquest protocol es va estudiar, es va aprovar i es va contestar 
a cada centre, perquè cada centre té unes característiques i unes diferents maneres 
d’actuació. Sí que es va revisar, i en alguns protocols va haver-hi alguns canvis, dins 
del mateix protocol, per a ser aprovats.

 Davant la tercera pregunta que em diu vosté, si sabem que d’aquests canvis es 
deriven malalts a l’hospital? Sí que ho coneixem, de fet, si vosté sap, en la informació 
que es va donar a tots els grups polítics en una de les reunions, es va comentar com 
estaven les residències i es va comunicar que hi havia alguns ingressos fets a la 
residència Verge dels Lliris. Depenent de la part mèdica, en el moment en què 
consideren que esta persona ha d’estar atesa pel centre mèdic de l’hospital, es 
trasllada.

 ―Si veu que vaig molt a pressa, m’ho diu. Si no, jo vaig contestant i després ja vosté 
em comenta alguna cosa, d’acord? Gràcies― En la quarta pregunta, que diu que si 
coneixem la gestió...? Coneixem bé la situació actual de la gestió de les residències 
de majors, per descomptat que sí que la coneixem. Estem en contacte amb totes les 
residències, amb la Direcció Territorial i, preocupats per la situació que estem vivint 
ara a la ciutat.

 La cinquena pregunta, que si coneixem el moment en què començarà la vacunació? 
En el moment en què estem, les residències estan vivint una situació d’alguns brots 
creats. Per tant, Sanitat ens informarà del procés que va a realitzar en les 
residències ací a la ciutat d’Alcoi per a poder vacunar tots els residents i tots els 
treballadors. Tenen un protocol establit de començar per la residència de 
Cocentaina, de DomusVi, en què ja s’ha realitzat la vacunació, està realitzant-se a 
tots els residents i a tots els treballadors. I a la ciutat d’Alcoi, en el moment en què 
ens informen, donarem aquesta informació perquè la ciutadania conega el procés de 
com està vacunant-se ací an Alcoi.

 La següent pregunta, que diu que si coneixem la situació que està sent investigada 
pel Síndic de Greuges. No coneixem com va aquest procés.

 Quant a la reversió de la xarxa pública de la residència, la Conselleria de Polítiques 
Inclusives està treballant en el tema. Això sí, som coneixedors d’aquest tema, però sí 
que és un procés molt complex el fet de poder revertir aquesta residència. Ja hem 
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comentat moltes vegades, en moltes situacions. Per tant, en el moment que 
investiguen i tinguen totes les dades i tots els informes, també ens ho comunicaran i 
ens informaran. Esperem que siga tot favorable.

 I, quant a l’última pregunta, que si coneixem també el procés jurídic que està duent a 
terme la plataforma de residents i familiars de DomusVi. Sí, senyor González, en el 
moment en què finalitze l’expedient, perquè hi ha obertes unes denúncies i ha de 
finalitzar tot aquest procés, es comprovarà si hi ha hagut mala praxi, si hi ha hagut 
alguna negligència, si hi ha hagut qualsevol tema per a tardar. Ells tiren endavant en 
el procés, la plataforma. Tenim el contacte amb aquesta plataforma de familiars de 
residents de DomusVi, i ens van demanar..., ens van demanar que ajudarem; i, per 
descomptat, que aquest govern ajuda la ciutadania. Per tant, en el pressupost del 
2021 hi ha una partida de 5.000 €, perquè és la quantitat que ens han demanat per a 
poder fer front i poder començar a fer el peritatge, que és el que ha sol·licitat aquesta 
plataforma. Per tant, ajudem en la mesura del possible en tot el que podem, en el 
que es necessita.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Sr. González, formule el prec.

Sr. González:
Gràcies.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:

«Juntament amb aquestes preguntes formulem el següent prec:
1. Que s’acomplisca en el termini d’un mes el compromís adquirit per l’alcalde fa ja més 

de 6 mesos de convocar una comissió especial dedicada a la gestió del brot a la 
residència d'Oliver durant la primera onada.»

Sra. De Gracia: Sí, senyor González. Crec que he entés..., bé, crec que vosté va formar 
part de la comissió d’agost de 2020 en la qual es va arribar a l’acord que en el moment que 
tingueren els expedients i tingueren tota la informació, podríem fer aquesta comissió. I en 
aquesta comissió d’agost, tots els grups vau arribar a l’acord, vam arribar a l’acord unànime 
de no fer aquesta comissió. Per tant, no li accepte el prec; però no li l’accepte perquè no 
podem posar una data d’un mes a l’hora de fer un prec..., per a una comissió especial, quan 
no tenim aquesta informació, no tenim totes les dades. Per tant, jo pense que s’ha de 
recaptar tota la informació, tindre tota la informació..., en la mesura del possible tindre tota 
esta informació. I, no li l’acceptem. Gràcies, senyor González.

Sr. González: Gràcies. Bé, com havíem dit nosaltres, respecte de les preguntes, són les 
mateixes preguntes que vam formular fa un mes; però pensàvem que al final, encara que hi 
ha coses que s’han parlat en les reunions, pensàvem que eren pertinents, encara que... vull 
dir, les reunions que podem fer no són públiques tampoc, i que també està bé donar esta 
informació a la sala de plenaris, encara que siga de forma virtual.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523407111556557061 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

Ehh... això, vore l’informe d’Amnistia Internacional, en què s’havia analitzat l’estat de les... 
actuacions a les residències, i creiem que estes preguntes eren pertinents per a saber l’estat 
de la situació ací.

Respecte del procés judicial, doncs això, ens alegrem perquè em sembla... ens alegrem que 
es col·labore amb ells perquè em sembla injust que algunes famílies estiguen abandonant o 
plantejant abandonar el procés per causes econòmiques. I, com sempre hem manifestat, 
creiem que l’Ajuntament hauria de donar suport a este col·lectiu, perquè està situació que no 
és justa, ho siga el menys possible.

I respecte del de la comissió especial, creiem que..., que no hi ha res dolent... Sé que es va 
parlar en aquell moment, es parlava que ens esperàvem a setembre en què s’aclariren les 
coses en Conselleria; però al final creiem que no hi ha res dolent en què des d’Alcoi 
ajudàrem a esclarir tot el que puguem des d’ací, perquè al final tot el que esclarim servirà 
perquè...  o haguera servit..., serviria perquè no es tornaren a repetir les mateixes errades, i 
potser haguera ajudat... no sé, potser poc, segons el seu enteniment, però bé, potser 
haguera ajudat un poc que les onades següents no s’hagueren repetit... no s’hagueren 
repetit els mateixos errors. Em sembla que esperar que ara acabe tot el procés que s’està 
portant a Conselleria, és fer que quan es convoque aquesta comissió, si s’ha acabat tot el 
procés ja, esta comissió no tindrà autoritat per as ajudar també a este procés, també si fóra 
possible.

Sra. De Gracia: Sí, senyor González, jo transmet el que es va acordar en aquesta comissió, 
en la qual es va acordar esperar i tindre l’expedient, i a partir d’ací treballar el tema. Això va 
ser un punt d’acord de tots els grups.

13. 32592/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓ AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT (3 DE DESEMBRE) PER A INSTAR AL GOVERN 
D'ESPANYA AL RECONEIXEMENT DEL TEA COM A DISCAPACITAT PER A MILLORAR 
L'ACCÉS DE LES PERSONES AMB TEA AL MERCAT LABORAL. 
El grupo municipal Vox presenta la siguiente moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Confederación Asperger España define el síndrome de Asperger como un 
trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el 
procesamiento de la información. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia 
normal y, a veces, superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y 
frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas. Este trastorno se manifiesta 
de diferente forma en cada individuo pero todos tienen en común las dificultades para la 
interacción social, especialmente con personas de su misma edad, alteraciones de los 
patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y 
comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en 
beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en 
las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones 
ajenos y propios. 
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El síndrome de Asperger supone una discapacidad para entender el mundo de 
lo social, que da origen a comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos 
y sus familiares problemas en todos los ámbitos. Los déficit sociales están presentes en 
aspectos del lenguaje tales como dificultades en el ritmo de conversación y frecuentemente 
alteración de la prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc). Asimismo suelen ser 
disfuncionales los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de los casos 
existen dificultades en la coordinación motora. Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 5 por 
cada 1.000 nacidos vivos), poco conocido entre la población general e incluso por muchos 
profesionales. Se encuentra encuadrado en los TEA o Trastornos del Espectro Autista, 
aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad 
diferenciada del autismo clásico.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la Confederación Asperger España ha emitido el siguiente comunicado:

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, queremos 
hacer llegar a toda la sociedad que hay personas que están neurobiológicamente 
determinadas para procesar los estímulos sociales de forma diferente a los demás: son las 
personas dentro del espectro autista. Se les reconoce una discapacidad psíquica, no son 
enfermos mentales ni tienen discapacidad intelectual, son inteligentes; pero son diferentes y 
esa diferencia conlleva una discapacidad social o psicosocial.

Las personas con TEA están marginadas del acceso al empleo público ya que en las 
convocatorias de las distintas administraciones solo se contemplan discapacidades 
psíquicas que tengan retraso cognitivo o enfermedad mental.

Es, en este sentido, que el reconocimiento legal de la discapacidad social es una 
reivindicación y una necesidad prioritaria para que puedan desarrollar sus capacidades y 
acceder a poder trabajar como las demás discapacidades.

El no reconocimiento de la discapacidad social implica la marginación de todo un 
colectivo que presenta una discapacidad invisible. Implica la marginación dentro de la 
discapacidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad reclamamos el 
reconocimiento de la discapacidad social por la necesidad imperiosa de incluir activamente a 
estas personas en el mundo laboral. Hemos de apostar por favorecer su autonomía y evitar 
que sigan siendo marginadas del empleo público y de los cupos de discapacidad.

Por todo ello y para reivindicar desde el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy las 
peticiones de la Confederación Asperger España, a las que se suma la Asociación TEA-
Asperger Font Roja-Mariola (TEAS) , se propone para su debate y votación los siguientes:

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno de España a que inicie el procedimiento legislativo necesario para el 
reconocimiento del TEA como discapacidad con el fin de mejorar el acceso de las personas 
con TEA al empleo público y a otros beneficios regulados para su contratación.
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2.- Dar traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de España y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los 
Diputados.”

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Voy a leer los puntos de acuerdo y en el primer punto de acuerdo voy a 
añadir la…, una enmienda que me, que me comunicó el Partido Popular.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee los siguientes puntos de acuerdo que 
incorporan la enmienda propuesta por el Partido Popular, y que queda como siguen:

“1.- Instar al Gobierno de España a que inicie el procedimiento legislativo necesario para el 
reconocimiento del TEA como discapacidad social, con el fin de permitir el acceso de las 
personas con TEA al empleo público y a otros beneficios regulados para su contratación.

2.- Dar traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de España y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los 
Diputados.”

Sr. González: Gràcies. A vore que trobe els meus apunts… D’acord, crec que… bé, com 
que en esta moció ens deu haver passat a tots un poc més o menys el mateix, tots li haurem 
donat una primera ullada, haurem pensat que el que es demanava no estava tan malament, 
fins i tot que… doncs que fins i tot és necessari; després haurem rellegit, haurem notat que 
es tractava de la típica moció que presenten els partits als diferents ajuntaments amb 
assumptes molt generals o en les que es fan demandes a instàncies superiors, al Govern de 
la Generalitat o de l’Estat sobre assumptes que no són competència nostra, de l’ajuntament, 
i ja ens deveu haver sentit que això no és… de l’abús d’estes coses amb interessos 
partidistes, però bé. En este cas haurem vist que… ho hem vist nosaltres, però, almenys, 
que hi ha mocions com aquesta que estan presentant per part del mateix partit en altres 
ajuntaments, aprofitant com moltes altres mocions una data commemorativa per a tenir 
ressò. En este cas era el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que es va 
celebrar el passat 3 de desembre. Eixe dia, des de la Confederació Asperger España es van 
reiterar les seues demandes, es van reiterar posant el focus en el necessari reconeixement 
de la discapacitat social per a totes les persones dins l’espectre de l’autisme, com podem 
llegir al comunicat que reproduïx l’exposició de motius.

Segurament tots devem haver llegit al text que a les peticions de la moció se suma 
l’Asociación Tea-Asperger Font Roja-Mariola (TEAS), i haurem fet el mateix, mirar de parlar 
amb membres de l’associació per a comentar la moció; i supose que tots us haureu trobat 
més o menys amb el mateix, que la moció no està ni molt menys treballada amb 
l’associació; que és cert que se li va presentar la moció a algun membre, però que amb poc 
temps per a donar una resposta; però que l’associació posteriorment ha tractat el tema 
còmodament i han vist que la moció no dóna rellevança a allò que consideren que hauria 
d'emfatitzar-se en la moció, allò del qual es parla al comunicat, que és el reconeixement 
legal de la discapacitat social, i és que... tal com ens han dit des de l’associació, el TEA ja 
està reconegut com a causa de discapacitat legal, però no social, i la discapacitat social és 
on volen centrar-se ells perquè es margina un col·lectiu dintre de les discapacitats, 
s’invisibilitza la discapacitat, i en casos com el de l’ocupació pública, no se’ls té en compte.
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Diran des de Vox, ja hem vist l'esmena també que presenta, que sí, que això és el que 
volien dir, que es pot canviar el text i esmenar-lo; però al final el que passa és que ací ens 
ha arribat una moció que primerament aprofita una commemoració per a visibilitzar el partit, 
presentada amb interessos partidistes, que fa una demanda al govern de l’Estat, que podria 
fer-la el seu grup a les Corts també, que la poden treballar allí; però supose que estan més 
interessats a fer veure encara més qui és el bo i qui és el dolent.

Després, també, que lluny que la moció vinga del teixit social local o d’haver treballat amb el 
teixit local, és un text que ni tan sols s’ha consensuat còmodament amb ells; potser és per... 
per molt que ara ací s’intente blanquejar el seu partit i fer veure que busquen el benefici 
comú, el seu mateix partit demanava ara fa dos anys, per exemple, com a mesura per a 
pactar la investidura d’Andalusia, demanava «la supresión de las subvenciones a las 
asociaciones y ONGs ideológicas». Supose que fent la classificació ells, clar, ja em diran 
vostés si no tindrien por des de qualsevol associació, inclosa TEAS, si se’ls fera cas a esta 
proposta.

I, també, per finalitzar, que fruit d’açò, d’esta falta de planificació i deixar fer al teixit social, a 
la qual cosa anirem des de Guanyar, que els col·lectius presenten les seues propostes 
directament als plenaris, si volen; com deia, fruit d’aquestes mancances, fa que no es reculla 
el que el col·lectiu vol expressar, que crec que al final és el més significatiu de tot açò.

En definitiva, que allò que a primera vista podria semblar una proposta fins i tot «buenista», 
ha remarcat, ho veiem tots, que és tot un seguit de contradiccions que fan que per la nostra 
part no puguem donar suport a esta moció. Gràcies.

Sr. Santiago: Sí, moltes gràcies de nou, alcalde, i molt bon dia de nou també a tot el món 
que ens està seguint.

Una miqueta en la mateixa línia que el company de Guanyar, des de Podem també ens vam 
posar en contacte amb representants de l’associació per mostrar-los el nostre suport, i al 
mateix temps mostrar el nostre posicionament.

Respecte de la proposta que presenta VOX, jo no sé si saben que fa unes setmanes VOX 
va voler eliminar els criteris de vulnerabilitat del darrer pressupost del Botànic, entre ells el 
de l’atenció a la diversitat, o el que és el mateix, suprimir totes les ajudes als que més ho 
necessiten. Quasi un miler d’esmenes indecents sobre això va presentar el seu grup 
parlamentari, senyor Abad. 

Per això, des de Podem sempre diem i anem repetint, plenari darrere plenari, que VOX no 
és un vehicle democràtic vàlid en la institució. I saben per què?, perquè a l’hora de la veritat 
deixen fora els més vulnerables, els que més ho necessiten, els col·lectius més maltractats o 
estigmatitzats.

Ens presenten aquesta proposta, que no és vinculant, per blanquejar allò que fan, allò que 
pensen,

 perquè les polítiques que fan i faria VOX si estiguera al govern, passarien, 
precisament, per eliminar tots els criteris de vulnerabilitat, com acabe de dir. 

 Perquè, mire, el 80% de les esmenes de VOX al pressupost del Botànic pretenien 
eliminar les ajudes a les víctimes de violència masclista i a les seues filles i fills, 
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perquè VOX persegueix la derogació de la Llei d’infància i adolescència, que també 
tracta precisament sobre xiquets i xiquetes amb necessitats especials. 

 Perquè VOX, a Madrid, i en boca de la seua diputada Rocio de Meer, comparava els 
barris més humils amb estercoleros multiculturales.

 Perquè Macarena Olona envia o enviava als homosexuals a teràpia.

 Perquè VOX vota en contra dels valors democràtics i antifeixistes europeus a les 
Corts Valencianes.

 I Abascal situa al genocida de Franco per sobre del govern actual.

Sincerament, sincerament, pense o pensem des de Podem que VOX és una autèntica 
amenaça per a l’atenció a la diversitat i per a la democràcia. Per això, hui «malpresenten» 
aquesta a la sala de plens per intentar amagar el que realment vol fer VOX, és a dir, suprimir 
totes eixes ajudes i tot el que té a veure amb la regulació i protecció autonòmica sobre això.

Perquè tot el que VOX pensa i faria si governara són barbaritats que van en contra de la 
meitat de la població, en contra de l’atenció a la diversitat, en contra de la democràcia. Sens 
dubte, des de Podem continuarem treballant per a construir una societat cada vegada més 
justa, solidària, igualitària i inclusiva. Una Espanya en la qual capiguem totes i tots amb 
igualtat de drets i obligacions. Una Espanya àmplia i plural que protegeixi la seva gent.

VOX no ens farà creure que es preocupa per la gent, pels col·lectius vulnerables, per la 
diversitat o la igualtat d’oportunitats. VOX, a l’hora de la veritat, quan es tracta d’aturar 
desnonaments, combatre els fons voltors, estar al costat dels humils, de la diversitat, dels 
que més ho necessiten o evitar els talls de subministrament a les famílies més vulnerables, 
es posiciona en contra perquè no els importa que tiren al carrer famílies necessitades o que 
es talle la calefacció a l’hivern, preferix protegir els interessos d’uns pocs milionaris o 
privilegiats, abans que protegir la vida de la gent.

Per tot això, des de Podem votarem «no» al partit que prometia en el seu programa electoral 
eliminar l’educació especial.

Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde, buenos días a todas las personas que nos 
siguen y a la corporación, y aprovechar para felicitarles el nuevo año, y en esta primera 
intervención no intervendremos, gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde, i gràcies a tots els que ens seguixen per les xarxes 
socials.

Llegint, com han comentat els companys que m’han precedit, la moció que presenta el partit 
VOX…, podem estar d’acord en part del que es planteja de la defensa de les persones 
discapacitades, la defensa dels drets dels col·lectius; però ens fa dubtar, ens fa dubtar el 
que ha passat al llarg de l’any, en els últims mesos. Per exemple:

 En febrer del 2020, fa uns quants mesos, al Senat VOX va votar a favor de 
l’esterilització de les persones amb discapacitat; hui les defensa. Era una reforma del 
Codi Penal.
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 El 17 de novembre, ja fa uns mesos, poquets, vostés…, quan estava defensant-se 
en el Congrés la Llei Celaá, la nova llei d’educació, vostés defensaven que la Llei 
Celaá anava a fer desaparéixer els centres d’educació especial, quan resulta que 
vostés portaven, com bé ha dit el company Santiago fa un moment, defensaven la 
desaparició d’eixos centres.

Vostés parlen blanc, després diuen negre d’un mateix tema. Aleshores, no confiem en la 
seua proposta, no confiem en la seua voluntat de defensa de les persones amb discapacitat 
perquè el que estan fent veritablement és un vot..., llavar la seua imatge. La seua intenció és 
exclusivament el llavat d’imatge, i per ací, Compromís no passa.

Vostés no han defensat ni..., més aviat han rigut les gràcies d’uns quants militars quan 
defensaven matar milions de persones de l’Estat espanyol perquè no tenen la seua mateixa 
ideologia. I, ara, tenen la voluntat, tenen la barra de dir que defensen les persones 
discapacitades! 

Vostés, fa un moment, senyor Abad, estava defensant que no complien el codi del bon 
govern. Escoltar-lo a vosté, escoltar VOX defensar el dret de les persones amb discapacitat, 
és com escoltar el senyor Goebbels defensant els drets humans. Gràcies.

Sr. Ruiz: Gràcies de nou, senyor alcalde. 

Simplement per a manifestar el vot favorable del Partit Popular, després que s’hagen 
introduït els canvis que al principi ha comentat el senyor Abad.

Ací del que es tracta al final és de poder donar el suport a les persones que patixen els 
problemes. Hem vist que la moció era incompleta, hem parlat amb el col·lectiu local que 
treballa amb totes les persones que patixen aquestes problemàtiques, ens manifesta que hi 
ha problema en la redacció perquè entenen que la principal discriminació en l’àmbit de 
l’ocupació pública es dóna en eixe reconeixement a la discapacitat social, i al final, el que 
fem és plantejar eixa solució perquè el que puga aprovar l’Ajuntament d’Alcoi s’ajuste al que 
realment necessiten eixes persones, sense buscar més excuses de qui presenta, de qui ho 
fa o de per què ho fa. Al final, el que volem és ajudar, i per això anem a votar a favor. 
Gràcies.

Sra. De Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde.

La nostra sorpresa de tindre una moció de VOX en el plenari donant suport a una entitat, 
també ens estranya, també diem «no és possible». A Alacant la van presentar també al 
desembre dient que estaven molt conscienciats amb la problemàtica, amb estes entitats. 
Però, nosaltres també parlem amb les entitats, tenim molt de contacte, molt directe. De fet, 
tant com que tots els altres membres es van presentar, ens van enviar el correu donant la 
informació del que realment ells sol·licitaven. La junta directiva es va reunir 
extraordinàriament davant la urgència del senyor García de fer aquesta moció i presentar-la 
sense consensuar-la, sense treballar-la amb l’entitat. L’entitat va posar, com ha dit el senyor 
Ruiz, el tema social. El senyor Ruiz la va presentar l’esmena, que la van acceptar. Ens 
alegra que esta esmena s’aprove. Ens alegra que puguem fer costat a aquestes entitats que 
ens ho sol·liciten. Directament vam parlar amb ells, com ho fem habitualment, i a mi l’entitat 
sí que em va demanar que recolzàrem aquesta moció per a donar suport a l’entitat TEA 
Asperger Mariola d’Alcoi, per a donar suport al que demanen, al que sol·liciten. Per tant, el 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523407111556557061 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

nostre vot serà a favor pensant en altres entitats, pensant en les persones, que són amb les 
que treballem. Gràcies.

Sr. Abad: Sí hola, gracias de nuevo señor alcalde.

A mi me gustaría saber quién le ha otorgado a la izquierda la potestad de todos los temas 
sociales. Yo creo que es su única forma de conseguir votos. Los perjudicados en este 
sentido, por su comportamiento, es la asociación TEA, asperger TEAS, que son más de 100 
familias las que se ven afectadas aquí, a nivel local.

I es curioso que presentemos una moción, y que todos quieran reunirse con una asociación, 
y ustedes que están en el Gobierno son cosas que podrían haber hecho y no han hecho. 
Pero agradezco de todas formas que, por haberse reunido con la junta directiva de la 
asociación, les hayan propuesto avalar y apoyar esta moción.

En cuanto al resto, quieren desmontar las iniciativas de VOX. Su política ideológica lo que 
pretende es perjudicar a un partido político, les da igual a quien se lleven por delante. Nos 
hubiera gustado que esta moción hubiera sido una declaración institucional, porque es una 
moción que no tienen ningún sesgo ideológico; y no por nosotros, sino porque estas 
personas se lo merecen, al igual que otras asociaciones que sí lo han conseguido. Si 
hubiéramos trabajado entre todos, estoy seguro de que esto se hubiera logrado. De haber 
sido otro grupo quien lo hubiera presentado, y ahora no estaríamos debatiéndola.

Solamente referirme al señor González. Dice que… se ve que no ha leído el primer punto 
porque en su intervención no ha hecho referencia a la enmienda que añadí del Partido 
Popular, que es cambiando la discapacidad y añadiendo la discapacidad social, y que no es 
una enmienda que he redactado yo, es una enmienda que me ha aportado el Partido 
Popular, como repito. 

Los señores de Podemos, vamos!, no voy ni a contestarles, siempre manipulan la 
información, siempre continúan con lo suyo. Al igual que Compromís lo único que quieren es 
demonizar a VOX, y no sé, es que no quiero entrar más al trapo con estas palabras que lo 
único que hacen es… no sé, no quiero ni, ni, ni seguir comentándolo.

Y al Partido Popular le quiero agradecer sus palabras, porque el fin de esta moción es hacer 
visibles estas… a esta asociación, a estas personas que sufren un día a día, incluso a 
nosotros nos manifestaron que por la calle Entenza les es muy difícil circular, incluso por el 
exceso de señalización que hay en la calle Entenza, entonces, también es un tema que 
deberíamos de tratar, supongo que los demás grupos, tanto que se han puesto en contacto 
con esa asociación, conocerán este tema.

Y señor García, gracias por haber colaborado y haberse puesto en contacto, perdón, señora 
Gracia… De Gracia, por haberse puesto en contacto conmigo, ya que llamé el día 30 y 
podíamos haber comentado, incluso haber modificado o cualquier otra cosa, y hubiéramos 
podido mejorar la moción.

Pero nada, esto es un principio, y espero que otros grupos intenten también, como nosotros, 
proporcionar más puntos de acuerdo para que esta asociación mejore su calidad de vida. 
Muchas gracias.
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Sr. González: Gràcies. Simplement vull reiterar el que he dit en la primera intervenció, que 
esta moció creiem que és un intent de blanquejar VOX quan després, quan tenen 
l’oportunitat, no defenen..., com també comentaven els meus companys, no defenen els més 
vulnerables. Ja ho ha dit el senyor Abad, creu que el qur es busca, una defensa dels temes 
socials com ell els anomena, és un intent de buscar vots. Potser perquè són ells els que 
busquen vots amb açò.

Des de l’esquerra no tenim la potestat de les qüestions socials, la diferència és que 
l’acostament a estes qüestions, perquè encara que vulguen blanquejar-ho tot, són 
ideològiques. La diferència és així, l’acostament a estes qüestions. 

Nosaltres defensem la justícia social. Aleshores el que jo vaig a demanar.... continuada i 
coherent en este sentit, doncs ens trobarà; però ja ho dic, de forma coherent.

Simplement, vull agrair també a TEAS que ens hagen expressat la seua opinió a nosaltres, 
als grups de la corporació, perquè al final quan els coneixem els col·lectius, i més de 
persones amb coneixement de causa i implicades en els temes, sempre ens fan prendre 
millors decisions.

I vull desitjar també que des de les institucions es faça tot el possible, a banda que no es 
discrimine les persones amb TEA, també en temes legals que es faça el possible per donar 
a conéixer estos trastorns a la població en general, que són molt desconeguts.

Esperem, per açò últim, que un primer pas siga, com ens comentaven des de l’associació, 
siga la campanya de sensibilització sobre persones amb TEA que ha sigut triada com a 
proposta a executar en els pressupostos participatius. En definitiva, estem d’acord amb el 
rebuig a les maneres de VOX, a este joc, el rebutgem; però este col·lectiu també entenem 
que té problemes, i són problemes reals, i com he expressat abans, no podem donar suport 
a esta moció, i ens abstindrem. Gràcies.

Sr. Santiago: Vull reafirmar els arguments que he donat en la primera intervenció. Com ja 
saben, l’associació té tot el nostre suport, com també el col·lectiu al qual representen. Des 
de Podem continuarem treballant precisament per a tindre societats més inclusives i poder 
arribar a una justícia social que a hores d’ara tenim molta feina per fer. I el que no anem a 
fer és blanquejar l’estratègia de l’extrema dreta d’este país, que és una autèntica amenaça 
per als valors democràtics de la nostra societat. Per tant, mantindrem el nostre no a VOX, i 
continuarem treballant per una societat molt més àmplia i inclusiva.

Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo señor alcalde.

No voy a repetir lo que han dicho mis compañeros en cuanto al problema real que necesitan, 
que es precisamente esa discapacidad social, que es lo que realmente les preocupa a este 
colectivo y que en un principio no constaba en el punto uno de acuerdo, y con la 
incorporación de las enmiendas ya ha quedado ya… ya le ha dado forma a esta moción, y 
aunque seguimos pensando que debería haber sido una declaración institucional, creemos 
desde Ciudadanos que se debería haber completado un poco más este trabajo en algunos 
aspectos, contando como debe ser con la asociación del TEAS de una manera más implícita 
y con los diferentes grupos políticos para convertir esta moción en una declaración 
institucional ajustada a la realidad, tal y como se merece este colectivo, al igual que muchos 
otros, pero con la peculiaridad de la marginación dentro de la discapacidad que sufren.
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Hay un lema reciente, ustedes recordarán, el de hacer visible lo invisible. Ellos tienen un 
problema que no se ve, y es algo que todos deberíamos valorar desde aquí.

También, desde nuestro grupo municipal consideramos que este tipo de iniciativas deberían 
de estar por encima de ideologías y/o egos, como nuestro partido viene demostrando desde 
siempre, apoyándolas sin mirar el color de quien las presente. Con todo esto, desde 
Ciudadanos vamos a apoyar esta moción porque pensamos que la agrupación, la 
asociación del TEAS aquí en Alcoy lo que necesita es que apoyemos todas sus propuestas. 
Muchas gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Només vull dir que en votar en contra no volem donar 
este suport en concret al partit VOX, no creiem en les seues propostes, no creiem en el seu 
tarannà social. Compromís té la seua idiosincràsia, la seua marca com a.... de les persones, 
la defensa de les persones és de totes les persones, no només de la part que els interessa; 
perquè en mocions d’este ple... diferents plens anteriors des de principi de legislatura, el 
representant de VOX ha votat en contra d’altres entitats socials que no les veia afins o no les 
veia que eren de la seua ideologia. Aleshores, nosaltres sempre defensem a tots, a totes les 
entitats socials, i pensem que no és presentable que VOX presente mocions defensant 
entitats socials, entitats..., presentant..., defensant a discapacitats quan ells no ho defensen. 
Com he dit en la primera intervenció, estaven parlant fins i tot a favor de l’esterilització de les 
persones discapacitades. Pensem que no és presentable la defensa que fa VOX, i aleshores 
votarem en contra.

Sr. Ruiz: Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement vull reiterar el vot favorable a la proposta. 
Gràcies.

Sra. De Gracia: Sí, només vull dir-li al senyor Abad que veig que ens dóna les gràcies a tots 
els grups per haver-se posat en contacte amb l’entitat, cosa que ell no ha fet fermament; 
però nosaltres, no vaig a entrar en polèmica, nosaltres el que fem és una política útil.

Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde. 

Señora De Gracia, yo me puse en contacto con la asociación antes de presentar, porque ni 
con prisas ni con premura ni como lo quieran llamar, la verdad es que igual debería haberme 
reunido con la junta directiva como quieren ustedes, en eso podemos estar de acuerdo; però 
como verà solo un punto de acuerdo, que no le damos más magnitud porque yo creo que 
estas personas necesitan muchas, muchísimas más... tienen muchas más necesidades de 
las que presentamos en esta moción, era un punto de inicio y creemos que, empezando por 
aquí, se empieza el camino, y el fin será el de ayudar completamente a estas personas, no 
solamente a nivel local sino a nivel nacional.

Darles las gracias a todos los grupos que apoyan esta moción, y a Podemos, pues mira, 
ustedes sigan en su misma línia, nosotros seguiremos en la nuestra, y si ustedes 
presentaran cosas buenas que sean para la ciudad, nosotros estaremos totalmente de 
acuerdo. Muchas gracias a todos.

Sr. Alcalde:
Passem a la votació de la moció.
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Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal VOX, que 
incorpora la enmienda presentada por el Grupo Municipal PARTIDO POPULAR y que queda 
establecida en los siguientes términos:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Confederación Asperger España define el síndrome de Asperger como un 
trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el 
procesamiento de la información. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia 
normal y, a veces, superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y 
frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas. Este trastorno se manifiesta 
de diferente forma en cada individuo pero todos tienen en común las dificultades para la 
interacción social, especialmente con personas de su misma edad, alteraciones de los 
patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y 
comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en 
beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en 
las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones 
ajenos y propios. 

El síndrome de Asperger supone una discapacidad para entender el mundo de 
lo social, que da origen a comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos 
y sus familiares problemas en todos los ámbitos. Los déficit sociales están presentes en 
aspectos del lenguaje tales como dificultades en el ritmo de conversación y frecuentemente 
alteración de la prosodia (entonación, volumen, timbre de voz, etc). Asimismo suelen ser 
disfuncionales los patrones de contacto ocular, gestual, etc. En la mayoría de los casos 
existen dificultades en la coordinación motora. Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 5 por 
cada 1.000 nacidos vivos), poco conocido entre la población general e incluso por muchos 
profesionales. Se encuentra encuadrado en los TEA o Trastornos del Espectro Autista, 
aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad 
diferenciada del autismo clásico.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la Confederación Asperger España ha emitido el siguiente comunicado:

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, queremos 
hacer llegar a toda la sociedad que hay personas que están neurobiológicamente 
determinadas para procesar los estímulos sociales de forma diferente a los demás: son las 
personas dentro del espectro autista. Se les reconoce una discapacidad psíquica, no son 
enfermos mentales ni tienen discapacidad intelectual, son inteligentes; pero son diferentes y 
esa diferencia conlleva una discapacidad social o psicosocial.

Las personas con TEA están marginadas del acceso al empleo público ya que en las 
convocatorias de las distintas administraciones solo se contemplan discapacidades 
psíquicas que tengan retraso cognitivo o enfermedad mental.

Es, en este sentido, que el reconocimiento legal de la discapacidad social es una 
reivindicación y una necesidad prioritaria para que puedan desarrollar sus capacidades y 
acceder a poder trabajar como las demás discapacidades.
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El no reconocimiento de la discapacidad social implica la marginación de todo un 
colectivo que presenta una discapacidad invisible. Implica la marginación dentro de la 
discapacidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad reclamamos el 
reconocimiento de la discapacidad social por la necesidad imperiosa de incluir activamente a 
estas personas en el mundo laboral. Hemos de apostar por favorecer su autonomía y evitar 
que sigan siendo marginadas del empleo público y de los cupos de discapacidad.

Por todo ello y para reivindicar desde el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy las 
peticiones de la Confederación Asperger España, a las que se suma la Asociación TEA-
Asperger Font Roja-Mariola (TEAS), se propone para su debate y votación los siguientes:

ACUERDOS
1.- Instar al Gobierno de España a que inicie el procedimiento legislativo necesario para el 
reconocimiento del TEA como discapacidad social, con el fin de permitir el acceso de las 
personas con TEA al empleo público y a otros beneficios regulados para su contratación.

2.- Dar traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de España y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los 
Diputados.”

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

Sr. Alcalde:
Següent punt.

Sr. Secretari Accidental:
Moció del Grup Municipal Popular que s’ha convertit en declaració institucional per a la 
constitució d’una mesa de garantia alimentària.

14. 32602/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA MESA DE GARANTIA 
ALIMENTÀRIA 
Sr. Alcalde:
Sí, llegirà la declaració institucional, pel Partit Popular, la Sra. Payá. Disculpe, sí, té la 
paraula.

Sra. Payá:
Gracias Alcalde. Buenos días. Saludos a todos los que nos siguen hoy online y feliz año a 
todos. Primero quería agradecer a todos, a todos los grupos políticos y al gobierno el apoyo 
a esta propuesta del Partido Popular. Paso a leer la moción que se ha convertido en 
declaración institucional.
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La Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee la siguiente declaración 
institucional:

“El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcoy atiende a sectores de la 
población que, por sus condiciones o circunstancias, necesitan una atención específica. 
Entre sus funciones tienen la de informar, orientar y asesorar a las personas sobre las 
prestaciones sociales a las que pueden acceder. También son responsables de evaluar la 
situación social y diagnosticar situaciones de emergencia o de riesgo de exclusión, así como 
proponer la concesión de prestaciones económicas incluidas en el Programa de Emergencia 
Social

En la actualidad buena parte de las ayudas de emergencia social que se conceden son para 
cubrir  las necesidades alimentarias de las 400 personas solicitantes, según datos de 2019.

En estos momentos, y en relación con tales necesidades alimentarias, además del 
Ayuntamiento de Alcoy mediante el programa de emergencia social, la ciudad cuenta con 
diversas entidades sociales que trabajan en aportar alimentos y productos básicos a las 
personas con menores recursos. Es el caso, fundamentalmente, del Economato de Cáritas, 
Cruz Roja y ASHPROAL.

Esta diversidad de iniciativas para hacer frente a los problemas alimentarios de la población 
hacen aconsejable coordinar esos esfuerzos con la finalidad de conseguir un reparto justo y 
equitativo de las ayudas para llegar al mayor numero de personas posible, así como 
optimizar los recursos disponibles. 

Parece oportuno, pues, que el Ayuntamiento, en su condición de institución competente en 
la materia y administración más cercana a la ciudadanía, se involucre en coordinar 
adecuadamente la distribución de alimentos en Alcoy a través de una Mesa de Garantía 
Alimentaria.

Los objetivos de la Mesa son:
1. Impulsar una red equilibrada de reparto de alimentos. 
2. Coordinar la distribución de alimentos en el municipio entre las personas más 

necesitadas por parte de las instituciones y entidades implicadas. 
3. Adoptar criterios similares para seleccionar a las familias receptoras de alimentos, 

así como la periodicidad de la entrega.
4. Coordinar estrategias y acciones comunes para la solidaridad alimentaria.
5. Ofrecer a las entidades que reparten alimentos a familias la posibilidad de 

coordinarse con las correspondientes UTS para poder hacer una mejor evaluación 
de las situaciones de emergencia social para así facilitar la optimización de sus 
recursos.

Por ello formulamos el siguiente

ACUERDO
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 Que el Ayuntamiento de Alcoy estudie la creación de una Mesa de Garantía 
Alimentaria formada por el Ayuntamiento de Alcoy y todas las entidades alimentarias 
de las personas que lo requieren.”

Sra. Payá:
Gracias.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

15. 32597/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC CANVI AL CARRER SANTA TERESA JORNET
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:

«Al carrer Alcalde Francesc Boronat a l'encreuament amb el carrer Santa Teresa Jornet els 
vehicles poden dirigir-se cap al pont Paco Aura o cap a la rotonda. Per aquest motiu existeix 
un carril d'incorporació al carrer Santa Teresa Jornet, que podria eliminar-se amb 
l'obligatorietat de dirigir-se exclusivament en direcció a la redona, que es troba a uns metres 
i allí decidir la direcció.

PREC

Demanem l’eliminació d’aquest carril d’incorporació al carrer Santa Teresa Jornet i l'obligació 
de girar a la dreta direcció  a l’encreuament del carrer Alcalde Francesc Boronat amb aquest 
carrer citat.»

Sr. Llopis: Sí, moltes gràcies una altra vegada. Acceptem el prec. Ja ho hem traslladat a la 
Policia perquè ho valore, veja si hi ha algun impediment per a poder-ho dur a terme, però sí 
que és veritat que..., que no generaria cap problema i que possiblement, fins i tot, evitaria 
alguns problemes.

Sr. Ivorra: Doncs, moltes gràcies, senyor Llopis. Pensem que era un problema... un punt 
conflictiu de trànsit en eixa incorporació al carrer. Aleshores, estem d’enhorabona que puga 
revisar-se i condicionar el sentit del tram. Moltes gràcies.

16. 32595/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES AMBULATORI ZONA ALTA
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:

«L'ambulatori de la zona alta està tancat fins després de nadals:

PREGUNTES
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 Volem saber els motius per els quals romanen tancades les consultes de la zona 
alta.

 Ha estat informada la conselleria de Sanitat Universal?
 Qui ha donat l’ordre de tancament?
 S’han fet gestions per mantindre’l obert?
 Pensa el regidor que és necessari el tancament donada la situació que vivim a la 

nostra ciutat?»

Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde.

Primer que res vull dir-li al senyor Ivorra que estes preguntes van ser contestades al seu 
grup, que les va preguntar en la comissió de la setmana passada, però vaig a contestar-li-les 
també igualment.

Els motius del tancament són la manca de personal i de substitució de metges i d’infermers, 
que s’agreuja estos dies per eixides de guàrdia i per permisos de vacances de tot el 
personal. Les borses de treball d’aquestes dues categories estan buides.

Si ha estat la Conselleria informada, li dic que sí.

Qui ha donat l’ordre? Totes les Festes de Nadal, des que es va obrir este consultori, s’ha vist 
obligat a tancar-lo pels mateixos motius, i sempre amb permís i coneixement de la Direcció 
General d’Assistència Sanitària.

S’han fet les gestions per mantindre’l obert? Sí. Ho hem tractat diverses vegades i sabem 
que esta Direcció està preocupada i estan treballant per a poder contractar més personal 
sanitari per al bon funcionament de l’ambulatori. I vull dir que ja han augmentat la plantilla 
amb un auxiliar administratiu.

Li puc dir que l’equip directiu de l’hospital està treballant per a poder ampliar el personal, 
perquè s’ha de tancar pels permisos i vacances. També sabem l’esforç que fan diversos 
sanitaris en estos dies lliures que tenen, i van reforçant els seus companys per millorar la 
situació, i des d’ací els donem molts ànims, perquè sabem que estan fent una tasca 
impressionant.

17. 32594/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC BOSC DEL RECORD

La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:

«Escampar les cendres, és legal? Aquesta és una de les preguntes més habituals que es 
realitzen familiars a l’hora de complir el desig del difunt.

Amb el canvi de pràctiques i costums, és habitual veure i conèixer famílies que han  
escampat les cendres per diferents indrets del nostre terme.

A l’Estat Espanyol, s’estableixen tres coses que es poden fer legalment amb les cendres: 
Conservació en una urna funerària pels familiars o en columbaris; Dispersió de la cendres 
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en espais específics en els cementeris; Dispersió en la naturalesa, excepte en vies i parcs 
públics on està totalment prohibit fer-ho juntament amb l'urna on estan les cendres.

És per això que està apareixent una nova manera de dispersar les cendres, a molts països, 
fins i tot a ciutats espanyoles com és la  creació d’un bosc del record. 

Una bona forma de recordar als seus familiars mitjançant la creació d’un espai municipal en 
forma de bosc on els familiars puguen plantar un arbre amb les cendres dels seus familiars.

PREC

Demanem s’estudie la possibilitat d’ubicar al nostre terme municipal un bosc del record on 
poder depositar les cendres dels difunts.»

Sr. Jordi Martínez: Bon dia, moltes gràcies, senyor alcalde, feliç any a tots els que ens 
seguixen i altres companys de corporació.

Sobre este prec vull dir-los que no anem a acceptar-lo. No anem a acceptar el prec per 
diverses qüestions. 

La primera és perquè és una proposta que ens sembla interessant, però nosaltres des de 
l’equip de govern ja estem treballant en una altra qüestió, que seria dotar en el mateix 
cementeri d’un espai on les cendres pogueren ser soterrades, i sobretot també perquè la 
creació d’un nou espai municipal, en un tema tan sensible, jo crec que hauria d’estar sempre 
sota un control, i sobretot perquè, com els deia, en un tema tan sensible, pot haver-hi... crec 
que vostés parlen de plantar arbres... I eixe manteniment d’eixos arbres, doncs pot ser un 
poc complicat, i sobretot en el cas que amb alguns tingueren algun problema de creixement.

I, sobretot, perquè, ara per ara, estem veient el que en la seua exposició de motius es parla, 
i és que cadascuna de les persones reconeix un espai per als seus familiars que li és adient, 
A l’Ajuntament d’Alcoi també hi ha un espai per depositar cendres, està en els columbaris, 
però la gent que, com vostés diuen, elegix algun espai del nostre entorn per a dipositar les 
cendres dels seus familiars, doncs jo crec que és el més adient; perquè hi ha qui va a Sant 
Antoni, hi ha qui les diposita en altres espais que són més significatius per a ell.

Per tant, crear un espai públic per a la creació d’una espècie de bosc on s’haja de fer un 
manteniment, amb els problemes que puga generar eixa creació de zones arbrades, jo crec 
que no és l’adient; i, per tant, des de l’Ajuntament d’Alcoi ja estem treballant en un altre 
projecte, que és crear en el mateix cementeri un espai perquè les persones puguen dipositar 
les seues cendres soterrades, i que siga una altra manera de fer l’homenatge als seus...

Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.

Mira, esta pràctica és cada dia més usual, i considerem que la creació d’aquest bosc va de 
la mà de l’evolució de la societat i de la nova forma d’expressar-se.

La creació d’aquest bosc representa la creació de vida a partir de les cendres dels difunts. 
És un espai de record i al mateix temps d’alegria que, per una banda, ajuda les famílies i va 
en consonància amb les noves inquietuds, juntament amb la necessitat de lluitar pel nostre 
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planeta. Per això creiem que esta pràctica, més amable amb el medi, està molt en 
consonància amb les inquietuds actuals, i no entenem on veuen el problema de crear un 
bosc, precisament ara que estem lluitant contra el canvi climàtic.

Sr. Jordi Martínez: Bé, jo entendria esta creació d’un bosc en ciutats que no tinguen un 
70% del seu terme municipal com a parc natural; perquè li ho torne a dir, és que nosaltres el 
que creiem és que crear un espai públic que haja de ser mantingut, com siga eixe bosc del 
record, és una manera de fer un homenatge, però no és l’única. Nosaltres apostem per una 
altra, sobretot perquè a mi em generaria molts dubtes que jo poguera tindre... –i vaig a parlar 
en primera persona per no crear cap tipus de polèmica–, que jo poguera tindre un espai on 
plantar un arbre d’un familiar meu i que eixe arbre estiguera sec en un temps, o que eixe 
arbre tinguera un problema o que tinguera alguna qüestió que fera inviable eixe arbre. Jo 
crec que aquestes coses, la gent ja està fent, dins la seua llibertat el que considera oportú; 
l’Ajuntament posa a disposició espais públics municipals perquè puguen fer homenatge als 
seus familiars, com puguen ser els columbaris o esta nova zona que estem preparant al 
cementeri municipal, però també dins de la llibertat que cadascú diposite les restes dels 
seus familiars en els espais que tenim als voltants i que siguen més significatius per a la 
seua ....

Sr. Alcalde:
Gràcies. No hi ha més punts a l’ordre del dia. Per tant, passem a precs i preguntes.

PRECS I PREGUNTES:
Sr. Alcalde:

Està Guanyar, Compromís..., algun més? És que no us veig a tots.

Sr. Abad:
Vox, Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
Comencem. Sra. Obiol.

Sra. Obiol:
Sí. David Abad no ha parlat abans? David, volies parlar?

Sr. Abad:
Jo també volia, sí.

Sra. Obiol:
Ah!, perquè aniria ell abans.

Sr. Alcalde:
Sr. Abad, sí, no el veia...

Sr. Abad:
Gràcies, Sandra. Gracias Sr. Alcalde. 
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18. GRUP MUNICIPAL VOX-SR. ABAD: PREGUNTES SOBRE L'ESTAT DE LA 
PANDÈMIA DE LA CIUTAT

Sr. Abad:
Solamente quería hacer dos preguntas sobre el estado de la pandemia en la Ciudad:

 ¿Cuales son los datos actuales de la pandemia en Alcoy?
 ¿Que medidas se han solicitado a Conselleria?

No sé si podrán contestármelas aún.

Sr. Alcalde: Sí, bé, les dades de la pandèmia... hui s’actualitzaran les dades al web. Sabem 
que va amb uns dies de retard; a dia de… les dades de Cap d’Any, fins ahir estàvem al 
voltant d'una incidència de... tombada dels últims catorze dies, lent; per tant, amb un 
increment important que anem seguint des de, pràcticament, les últimes tres-quatre 
setmanes.

I quant a les mesures que se li han demanat. El que hem demanat a la Conselleria... 
concretament a la consellera amb qui he parlat durant esta última setmana, és que 
prendrem mesures restrictives..., vam quedar que hui anàvem a tindre una reunió per a 
valorar les mesures a prendre, que no serien unes mesures exclusives per a la ciutat d’Alcoi, 
hi ha moltes ciutats al llarg de la Comunitat Valenciana amb un nivell d’incidència paregut o 
superior al d’Alcoi. Per tant, de mesures que van a aprovar-se que seran per als diferents 
municipis que estan exactament afectats per l’evolució de la...

Sr. Abad: D’acord, gràcies, una cosa més. Quiero reiterar mi apoyo al Gobierno de Alcoy 
ante la toma de las medidas necesarias para frenar la evolución de la pandemia, que 
muestra su día, y a raíz de todo esto mi opinión: se deberían de suspender todas las 
actividades públicas para hoy y mañana, sobretodo en estas fechas tan señaladas que 
tenemos en Alcoy, nada más.

19. GRUP MUNICIPAL VOX-SR. ABAD: PREGUNTES SOBRE LA PLANTACIÓ 
D’ARBRES EN EL VESSANT, BAIX DEL PONT DE SANT JORDI
Sr. Abad:
Luego, tengo otra serie de preguntas sobre la plantación de los árboles, en la ladera, bajo 
del puente de San Jorge:

 ¿Porqué no se ha intervenido en toda la ladera de la zona?
 ¿Qué tipo de árbol se ha plantado?
 ¿Porqué no se han plantado árboles más crecidos?
 Han quedado restos para limpiar en la zona, piedras, madera, plásticos, basura, etc., 

¿Cuando se tiene previsto retirar estos restos?

Sr. Alcalde: Gràcies, no sé si li podrà contestar el senyor Silvestre, si no al Ple següent.

Sr. Abad: Correcte.
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Sr. Jordi Silvestre: Bon dia de nou. David, m’informaré i et diré i et contestaré un poc tot el 
que ens has preguntat. D’acord.

Sr. Abad: Molt bé, Jordi, gràcies.

20. GRUP MUNICIPAL VOX-SR. ABAD: PREGUNTA-PREC SOBRE PINTADES EN LES 
TORRES MEDIEVALS N’AIÇA I PORTAL DE RIQUER
Sr. Abad:
Una pregunta i un prec, perquè, en las torres medievales, concretamente en la torre N’aiça y 
Portal de Riquer han aparecido unas pintadas:

PREGUNTA:

¿Que medidas se van a tomar para prevenir estos actos vandálicos.

Y el ruego es:

 Que se intervenga en la zona, eliminando las pintadas y limpiando y adecuando la 
zona.

Sr. Alcalde: Senyora Zamorano. No?, no… no, no la sentim.

Sr. Abad: ¿Las repito o…?

Sr. Alcalde: Es netejaran les pintades que s’han fet i per a evitar el que ha passat.

Sr. Silvestre: Correcte, pel que fa a la neteja, es passarà avís a l’empresa i es netejarà tan 
prompte com es puga, d’acord!

Sr. Abad: D’acord.

21. GRUP MUNICIPAL VOX-SR. ABAD: PREC SOBRE CAIXES DE COLOMS A LA 
TORRE DE N’AIÇA

Sr. Abad:
I ara que estem, Jordi, una última qüestió és que, reiteradamente, lo hemos reiterado varias 
veces la existencia de cajas de palomas en la torre de N’aiça. Algunas veces han aparecido, 
de repente, como un techado metálico, sujeto con unas piedras voluminosas encima y 
quería saber si tenían constancia de esto y esto a que se debe, también.

Sr. Silvestre: Sí, bé, ja ho han delatat en diverses ocasions, s’ha retirat en... crec que 
concretament un parell de voltes; però tornarem a vore-ho una altra volta.

Sr. Abad: És que ara pareix que s’han fet com una coberta per a amagar dins. Si podeu 
passar i pegar una miradeta, per favor.

Sr. Silvestre: D’acord, d’acord, tornarem a...
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Sr. Abad: La zona també, com es veu des del pont, pareix que siga una barraca.

Sr. Silvestre: Tornarem a passar, d’acord. Gràcies.

Sr. Abad: I, ja està, per mi ja he acabat. Gràcies.

22. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-SRA. OBIOL: PREGUNTA-PREC SOBRE PLA 
ALTERNATIU PER A LA CELEBRACIÓ DE LA BURRETA I DE LA CAVALCADA

Sra. Obiol:
Sí, bon dia de nou. Nosaltres tenim unes preguntes i un prec. Davant de la informació –ara 
vosté l’he perdut, Sr. Alcalde–, quan ha parlat de les dades, però al «Información», mateix 
llegíem 647 casos per 100.000 habitants. Ara vosté em podrà confirmar si és així i arran 
d’això, durant tota aquesta pandèmia hi ha hagut moltes recomanacions per part d’experts: 
per exemple, la Universitat de Harvard. Ara llegia també la revista «El Temps», i ens 
demanava que confinàrem les ciutats, els barris, si hi havia més de 350 casos per 100.000 
habitants; per tant, nosaltres volíem preguntar:

 Quin és el pla alternatiu que ha pensat el govern d’Alcoi per al dia 4 i el dia 5?

I el prec seria:

 Que s’aplicara aquest pla alternatiu per a la celebració de la Burreta i de la 
Cavalcada.

Malauradament, pensem que hauria de ser així, per evitar possibles aglomeracions i 
per evitar també... Sabem que els grups de danses, els grups de músics aniran 
passant de punt en punt..., de la Burreta, per aquests 13 punts. I pensem que és 
posar-los en risc sense sentit. Ens agradaria molt que això no es donara; per això 
demanem aquest pla alternatiu, aquestes mesures alternatives, tot i que sabem que 
ara ha començat. De fet, ja hem rebut imatges per part d’alguns companys que estan 
prop d’aquests punts, i sabem que no podem decidir. Bé, no ho sabem, però 
suposem que no podem decidir un confinament com ara deia el Sr. Alcalde, però sí 
que està a la nostra mà evitar algunes activitats, tot i que, i ací, volem manifestar 
també el nostre pesar perquè aquestes activitats no es puguen realitzar.

Sr. Alcalde: Bé, crec que no se m’havia sentit bé quan he comentat la incidència que tenim 
el dia de hui a la ciutat d’Alcoi. Estem al voltant de 900 casos per 100.000 habitants; per 
tant, 300 més aproximadament que les últimes dades proporcionades per Sanitat. Este 
Govern ja va actuar fa un parell de setmanes suspenent activitats socials, activitats 
esportives i culturals a la ciutat, i no hem organitzat cap acte que puga comportar un risc per 
a la població, perquè la nostra prioritat total i absoluta és garantir la salut en uns moments 
tan delicats com els que estem vivint a la nostra ciutat. I és cert que hui, des de les onze del 
matí està facilitant-se l’entrega de les cartes a Ses Majestats a tota la ciutadania d’Alcoi a 
través del dispositiu que garantix, totalment i absolutament, la seguretat i la salut de tots els 
ciutadans. Per tant, no representa cap perill, com ho pot comprovar qualsevol de vostés, 
com també els ciutadans, el funcionament perfecte que està tenint sense aglomeracions a 
l’aire lliure, sense cap tipus de situació de risc.
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Respecte de la resta de dies, en el moment que coneguem les mesures acordades pel 
govern valencià, que ara mateix està deliberant eixes mesures, també si cal reforçar o 
augmentar alguna d’estes, ho farem. Saben tots vostés que no tenim més capacitat per a 
restringir l’activitat des de l’Ajuntament d’Alcoi, i que ha de ser el govern valencià el que ho 
faça d’acord amb l’estat d’alarma, i l’agregació de totes eixes mesures fetes pel Govern 
d’Espanya als governs autonòmics.

Per tant, a partir de hui coneixerem les noves mesures adoptades. 

I agraïsc també a la senyora Obiol que siga en esta ocasió la primera vegada que assumeix 
la proposta de mesures davant la situació de Covid; ho dic perquè sí que s’han fet ressò que 
estaven proposant al govern mesures... En este moment és la primera vegada que ens 
trasllada alguna proposta en la....

23. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI-SR. IVORRA: PREGUNTA SOBRE 
DENÚNCIA D’IGUALTAT RESPECTE DELS CARTELLS QUE VAN APARÉIXER EN 
DIFERENTS INSTITUTS

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Faré, jo, dues preguntes i la meua companya continuarà després. Eren 
dues preguntes, una, respecte del tema que ens va quedar en el ple anterior, era la 
denúncia d’Igualtat de la Regidoria de la Sra. De Gracia respecte del tema dels cartells que 
van aparéixer en diferents instituts. Ens va dir que anava a sumar-se a la denúncia, volem 
saber com està la situació, que és el que ha fet la Regidoria, quins tràmits s’han complit i 
després que ens conteste. Després faré l’altra pregunta. Gràcies.

Sr. De Gracia: Sí, senyor Ivorra, tal com li vaig comentar, s’està estudiant des de la 
Regidoria.

Sr. Ivorra: Disculpe, senyora De Gracia, però en el ple anterior el que va dir és que anava a 
sumar-se a les denúncies. A més a més, bé..., és una qüestió que realment no pot fer 
perquè no és part implicada, o almenys no ho ha fet fins ara. 

També vull recordar-li que l’Institut Pare Vitòria encara està esperant les notícies per part 
seua de per què no han de denunciar. Estaven esperant-los perquè ells volien fer la 
denúncia, i estan a l’espera que vosté els diga alguna cosa.

Hi ha hagut regidors d’altres ajuntaments, com el de Cocentaina, fins i tot de la 
Mancomunitat, que s’han interessat pel tema per a fer les denúncies, intentar eliminar el 
feixisme i este tipus de qüestions, perquè els cartells són antifeministes, contra les dones, i 
tampoc no s’ha fet res. Aleshores, volem saber quines mesures va a prendre i si seran en 
els pròxims mesos.

Sra. De Gracia: Li contestaré en el pròxim ple.

Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyora De Gracia.
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24. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI-SR. IVORRA: PREGUNTA SOBRE EL 
MEMORIAL PEL 9 DE GENER (GUERRA DE SUCCESSIÓ)

Sr. Ivorra:
I la següent qüestió que teníem: ja fa uns anys vam aprovar el que anava a fer-se, el 
memorial pel 9 de gener que era la Guerra de Successió. El Sr. Llopis ens va dir l’any passat 
que no podia fer-se perquè estava reformant-se la plaça Ramón y Cajal. Enguany ja ha 
acabat aquesta reforma, no hem vist que s’haja posat ni la placa, ni el memorial, ni res de 
res, i aleshores voldríem saber quin és el motiu i si està previst encara per fer el dia 9.

Sr. Llopis: Com en alguna ocasió he parlat personalment amb vosté, li vaig comentar que sí 
que teníem un disseny preparat d’una placa, i que sí que era intenció nostra col·locar-la. El 
que també hem de tindre en compte és una cosa: que anem a col·locar aquesta placa o la 
podríem col·locar, però no anem a poder commemorar res mentre no puguem convocar a 
gent a acudir a aquest fet. Però, bé..., que és una cosa que sí que la tenim present.

Sr. Ivorra: Aleshores entenc que sí que va a fer-se... posar-se la placa en commemoració 
per al dia 9? No li he dit que es commemore res ni que es faça cap acte; però entenc que sí 
que va a fer-se ara per al pròxim dia 9.

Sr. Llopis: Com bé li he comentat en alguna altra ocasió, i torne a reafirmar-ho, sí que esta 
preparat eixe disseny i sí que està preparada eixa...

25. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI-SRA. GUILLEM: PREGUNTES SOBRE 
SEGURETAT PERSONES QUE ES TRASLLADEN EN BUS PER 13 PUNTS DIFERENTS 
DE LA CIUTAT

Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, ahir a la ciutat d’Alcoi va rebre un vídeo en què l’Alcalde 
d’Alcoi demanava seny i romandre a casa als ciutadans davant la crítica situació actual. 
Diversos partits van demanar la suspensió d’actes públics i ara mateix ho hem tornat a fer, 
uns actes que no s’han cancel·lat i que l’Ajuntament sí que té la intenció de no cancel·lar. 
Totes les persones que hi participen avui s’han fet el test per assegurar que no estan 
contagiades i no poden contagiar la resta de companys?, no ja al ciutadà, sinó entre ells. Hi 
ha diversos grups que estan traslladant-se per la ciutat amb un bus que l’Ajuntament ha 
proporcionat: s’ha fet la PCR a aquestes persones? Estem parlant qur les persones que hi 
aniran i acudiran estaran segures, però totes aquestes persones que es traslladen 
conjuntament per 13 punts diferents de la ciutat i tots junts dins d’un bus, aquestes persones 
quina seguretat tindran? Parlem de diversos grups i, evidentment, de diferents nuclis 
familiars. Cada quant de temps es desinfecta aquest bus per a garantir la seguretat de les 
persones que traslladarà. El que no entenem és com un govern demana a la població que 
es quede a casa i al mateix temps la convoca per tal que isca al carrer i vaja en família a 
llocs públics on es trobarà amb moltíssima més gent. Considerem que és una pràctica 
perillosa, atés l’estat de la pandèmia actual i, per tant, nosaltres, igual que altres grups, ens 
sumem per a demanar-li que es cancel·len els actes públics.
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Sr. Alcalde: Com ja li he dit, contestant a la qüestió plantejada pel senyor Abad, l’acte 
organitzat per a hui és totalment i absolutament segur. El govern no ha instat ni ha demanat 
a la població que es quede en casa, el que hem dit és que mantinga les precaucions com les 
prevencions i que les relacions socials, tant a l’àmbit públic com privat, es limiten a l’àmbit de 
convivència. Amb la mateixa seguretat que el transport públic està funcionant a la nostra 
ciutat en complir, garantir i aplicar tots els protocols, estan desplaçant-se els que participen 
en l'acte de hui, com també tots els que formen part de l’esdeveniment que hui s’ha 
organitzat, mantenen totes, absolutament, les mesures de seguretat i de prevenció perquè 
l’acte de hui siga segur. 

Jo entenc que és una situació en què pot haver-hi molt de partidisme i de demagògia en 
estos casos, però demane a tots els grups polítics que actuen també amb la serietat més 
gran i el màxim rigor possible.

Sra. Guillem: Bé, no ens ha contestat sobre el tema de les PCR i sobre la garantia de la 
seguretat a les persones que hi estan participant. 

I, simplement, vull dir que la no suspensió d’aquests actes és un acte de temeritat segons 
les circumstàncies actuals.

Sr. Alcalde: Doncs, li dic que hui, en el moment en què es coneguen les decisions del 
govern valencià, de també..., tots els actes a partir de dimarts i durant..., que es mantinga la 
situació que estem patint a la nostra...

Sr. Alcalde:
I, ara sí, donem per finalitzat el plenari, ja anirem informant de totes les novetats que puguen 
sorgir i moltes gràcies. I cuideu-vos molt.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 11:50 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.
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