Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 5 de març de 2021, en aquesta casa
consistorial.
ASSISTENTS
President
Antonio Alfonso Francés Pérez
Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan
Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll
Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuan Oltra
María Aranzazu De Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raúl Llopis Palmer
Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirio María García González
Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsis
Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem De La Cruz
Cristian Santiago De Jesús
David Andrés Abad Giner
Aaron Ferrándiz Santamaría
Interventora
Nuria Aparicio Galbis
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Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas del día 5 de marzo de 2021, y en primera
convocatoria, se reúnen: en la Casa Consistorial y de forma presencial los señores Antonio
Francés Pérez, Lorena Zamorano Gimeno, Jordi Valentí Martínez Juan, Juan Enrique Ruiz
Domenech, Mario Ivorra Torregrosa, Rosa María García González, Cristian Santiago De
Jesús, Sandra Obiol Francés y David Andrés Abad Giner. Asisten a la sesión de forma
telemática el resto de concejales arriba mencionados, así como la interventora y la
secretaria general del Ayuntamiento, 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. Todos ellos, presididos
por el Alcalde-Presidente el señor Antonio Francés Pérez, y miembros del Pleno, a los
cuales legalmente se ha 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.
Da fe del acto la Secretaria de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.
Asisten dos interpretes del lenguaje de signos, pertenecientes a FESORD.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Benvinguts al saló de plenaris, en aquesta modalitat mixta que
recuperem després de la progressiva millora de dades d’incidència del Coronavirus a la
nostra ciutat i esperem que prompte podrem tornar a fer els plenaris 100% presencials, bon
senyal seria. Vull saludar també a tots aquells que ens segueixen des de les xarxes de
l’Ajuntament d’Alcoi i iniciarem la sessió ordinària corresponent al mes de març.
1. 2969/2021 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL
PLE CELEBRADES EL 06-11-2020 (ORDINÀRIA) I 29-12-2020 (EXTRAORDINÀRIA I
URGENT)
Se da cuenta del borrador de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno el 06-112020 (ordinaria) y el 29-12-2020 (extraordinaria y urgente).
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de
los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
adopta el siguiente acuerdo.
Único: Aprobar el acta de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 06-11-2020
(ordinaria) y 29-12-2020 (extraordinaria y urgente).
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2. 2969/2021 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
No hi tenim res.
3. 1711/2021 INTERVENCIÓ
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,
QUART TRIMESTRE DE 2020.
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del
citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter
trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre.
La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio Ministerio
y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al efecto.
Dicho suministro de información correspondiente al cuarto trimestre de 2020, ha sido
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto, la Concejalía de Hacienda da cuenta de la remisión realizada que
presenta el siguiente resumen:
1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital
actualizados.
2) Remanente de tesorería
3) Calendario, presupuesto de tesorería.
4) Dotación de plantillas y retribuciones
5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.
6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
7) Pasivos contingentes
8) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.
9) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos con
normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de estabilidad
presupuestaria.
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10) Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª
TRLRHL).
11) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).
12) Flujos internos.
13) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.
14) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.
15) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.
16) Intereses y rendimientos devengados (ingresos).
17) Gastos derivados de la gestión del COVID-19.
18) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.
19) Informe actualizado de evaluación de datos generales.
20) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
4. 1903/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT

DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS,
QUART TRIMESTRE DE 2020.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
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5. 1904/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, QUART TRIMESTRE DE 2020.
La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece:
Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en
las Administraciones Públicas:
1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control
interno.
En base a lo anteriormente expuesto se ha solicitado a las unidades presupuestarias la
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas
que han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno del informe del
tercer trimestre de 2020 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su
anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento
de la obligación, con el siguiente detalle:

Ejercicio: 2020

Trimestre: Cuarto

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

Facturas o documentos justificativos que al final del
trimestre, hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y
no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la
obligación
Gastos corrientes en Bienes y Servicios

Importe
total

Número

0,00

0

0,00

0

0,00

324,00

1

17.508,70

Inversiones reales
Sin desagregar

Pendiente de reconocimiento
obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

0,00
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TOTAL

324,00

1

17.508,70

El Pleno de la Corporación queda enterado.
6. 3563/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL PRORROGAT PER 2021 PER
CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.01.2021/005.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser
utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.
El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.
Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal
prorrogado para 2021 por créditos extraordinarios nº 1.01.2021/005 que se financiarán con
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:
Aplicación
06532 24100 62600

Descripción
ADQ.EQUIP.INFORMAT.AULA PROM.ECONOM.
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

06433 43321 22610

Proyecto
2021 4 U32 2

Importe
6.130,92
6.130,92

ACTIV. PROMOCION ECONOMICA

-6.130,92

TOTAL FINANCIACIÓN CON BAJAS

-6.130,92
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Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.

7. 3760/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/1.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio 2021, con lo cual no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal
prorrogado para 2021.
Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
- Relación Q/2021/10000, por un importe total de 13.032,65 €, que empieza con
la operación ADO nº 920210000245, Tercero: JUAN FORNES FORNES SA,
importe: 127,76 € y termina con la operación ADO nº 920210000880, Tercero:
LARA & LLORCA COMUNICACION SL, importe: 90,75 €.
8. 1443/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2021/02.
Resultando que las unidades presupuestarias han presentado las propuestas de
gasto, que han suscrito los Concejales y los encargados de las unidades, que tienen
encomendada la gestión de cada gasto.
Vista la relación de fases del gasto (OPA) que se presenta y que asciende a un total
de 4.464,67 €.
Visto el informe de la Intervención Municipal en el que se manifiesta:
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“En relación a las propuestas de gastos realizados en el ejercicio anterior, y que
constan en la relación: relación Q/2020/9992 por un importe total de 4.464,67 €, se tiene
que informar que:
PRIMERO: El articulo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL)
establece que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a el se imputaran:
b) las obligaciones reconocidas durante el mismo”.
SEGUNDO: El art.176.1 del mismo texto dispone que: “Con cargo a los créditos del
estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras o
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario”.
No obstante lo dispuesto anteriormente, el articulo 26.2 c) del Real Decreto 500/90,
determina que se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, a que se refiere el art.
60.2 del mismo Real Decreto, atribuyendo su competencia al Pleno de la Entidad, para el
reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria.
- CAPACIS, S.L., presenta factura por servicios administrativos de apoyo al
Ayuntamiento, diciembre 2020 por importe de 4.464,67 €.
El contrato para estos servicios se formalizó el 2 de mayo de 2017, por un periodo
de 2 años, prorrogable por otro más hasta un total de 3 años como máximo, por lo que el
mismo finalizó el pasado 2 de mayo de 2020.

CONSIDERANDO que, de conformidad con los arts.163 y 176 del TRLHL antes
citados, la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de otro ejercicio precisa acudir
a su aprobación por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.
CONSIDERANDO que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.c) , el
presente reparo se basa en la inexistencia de contrato previo, siendo éste un trámite
esencial puesto que se trata de servicios que se prestan con carácter permanente y
continuado, no reuniendo, por tanto, las características de un contrato menor de servicios.
De conformidad con el los artículos 214 y siguientes el Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se emite el presente reparo previo al acuerdo correspondiente debido a la omisión
de expediente de contratación por el procedimiento que hubiera correspondido de acuerdo
con la Ley de Contratos del Sector Público ( art. 216.2,c).
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En el vigente presupuesto existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los
gastos que se detallan en la relación Q/2020/9992, expediente 2021/02, habiéndose
retenido los créditos en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del ejercicio
2021.
No obstante, el Pleno con su superior criterio decidirá lo que estime más
conveniente.”
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio 2021, con lo cual no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal
prorrogado para 2021.
Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con
imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:
-

Relación Q/2020/9992, por un importe total de 4.464,67 €, que contiene
únicamente la operación OPA nº 920200018021, Tercero: CAPACIS SL,
importe: 4.464,67 €.

9. 3316/2021 INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
ANUL·LACIÓ DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL DE L'ANY 2021
El impacto de las medidas excepcionales que han sido necesarias adoptar desde la
declaración de la pandemia y de la declaración de los estados de alarma, han llevado a la
Asociación de San Jorge a desistir en la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos en
honor a San Jorge los días 24, 25 y 26 de abril de 2021.
Posteriormente, el Consejo Económico y Social en su reunión del día 4 de febrero de 2021,
ha dictaminado anular los dos días festivos locales, fijados los días 24 y 26 de abril, sábado
y lunes.
Pag. 9 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Vistos el artículo 46 del Real decreto 2001/1983, de 28 de julio, la disposición derogatoria
única del Real decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, y el artículo 22.2.q) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local.
A la vista de los anterior, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus
asistentes, con los votos a favor de los concejales de los grupos políticos SOCIALISTA (12),
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (2), adopta los siguientes acuerdos.
Primero.- Dejar sin efecto los días festivos de carácter local del año 2021, fijados los días 24
y 26 de abril, sábado y lunes.
Segundo.- Trasladar este acuerdo a los Servicios Territoriales de Alicante de la Conselleria
de Economía, Industria, Turismo y Ocupación de la Generalitat Valenciana.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Asociación de San Jorge y publicarlo en la
página web del Ayuntamiento.

10. 906/2021 I.G.S.
DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 236/2021 DE DATA 22 DE
GENER DE 2021 DE “APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA EN LA
TRAMITACIÓ DE LES “OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 96 UNITATS
D’ENTERRAMENT EN NINXO EN EL CEMENTERI MUNICIPAL DE SANT ANTONI
ABAT” I ACORDS COMPLEMENTARIS.”
Seguidamente se da cuenta de una resolución de la Alcaldía nº 236/2021, de fecha
22 de enero de 2021, que es del tenor literal que sigue:
“A la vista del incremento en los fallecimientos en la Ciudad de Alcoy desde el inicio
de la pandemia del Covid-19 y, a partir fundamentalmente de la llamada “tercera ola de la
pandemia del SARS-CoV-2”, se ha visto la necesidad imperiosa de proceder a la
construcción inmediata de nuevas unidades de enterramiento.
En el expediente aparece el siguiente Informe suscrito por el Jefe de Gestión del
Área de la Inspección General de Servicios que literalmente dispone
“I.- En el Informe de la Sra. Técnico Municipal de fecha 19 de enero de 2021, que
consta en el expediente, se justifica la declaración y tramitación mediante este
procedimiento al determinar en aquel lo siguiente:
“De los datos estadísticos, se deduce un incremento de unas 35 inhumaciones mas
al mes con una desviación típica de 10 unidades, por lo que con el numero de unidades
disponibles actualmente se podría alcanzar la ocupación máxima de unidades de nicho en el
cementerio en unos 2 meses. Que teniendo en cuenta que la ejecución de las obras del
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Proyecto de Construcción de 96 unidades de Enterramiento en Nicho, tiene una plazo de
ejecución de 1,5 meses, el inicio de los trabajos debería ser de inmediato para poder
garantizar la normal continuidad del obligado servicio del Cementerio.
Por todo lo expuesto, la Inspección General de Servicios del Ayuntamiento, en su
condición de Área Municipal que engloba la gestión del servicio del Cementerio, y para
poder garantizar la prestación del servicio, debe iniciar de manera inmediata las obras
descritas en el proyecto de Construcción de 96 Unidades de Enterramiento en Nicho en el
Cementerio Municipal”.
II.- Como hecho muy relevante, España se encuentra en un “Estado de Alarma”
hasta el 9 de mayo de 2021 determinado por la Resolución de 29 de octubre de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización
de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2
III.- No se cuanta, en este momento, con crédito para financiar el gasto del que se
trata en este informe, al no haberse aprobado los Presupuestos municipales para 2021 y no
proceder la prorroga de los créditos del ejercicio pasado por ser del Capítulo VI del Estado
de Gastos”. Dicha circunstancia determinará, a tenor del artículo 120 de la Ley de Contratos
del Sector Público. Y cito literalmente: “En caso de que no exista crédito adecuado y
suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con los
dispuesto en la Ley General Presupuestaria.”
IV.- El coste total de las obras (Presupuesto de ejecución por contrata y base de
licitación I.V.A. incluido), que aparece en el documento técnico “Proyecto”, asciende a la
cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
V.- El Régimen Jurídico excepcional que la legislación determina para estos
supuestos de emergencia esta determinado por las siguientes normas:
Primera: Ley 7/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba la ley de las Bases de
Régimen Local dispone en su artículo 21,1 m) que habilita al Alcalde a que pueda “adoptar
personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o
grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al
Pleno”.
Segunda: El vigente Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dispone en su Artículo
117 que dispone:“1. Cuando las Entidades locales tengan que realizar obras, servicios,
adquisiciones o suministros de emergencia, a causa de acontecimientos catastróficos,
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situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la
seguridad pública, se estará al siguiente régimen excepcional:
1.º El Pleno de la Corporación podrá ordenar la directa ejecución de las obras,
prestación de
los servicios o realización de adquisiciones o suministros indispensables o contratarlos
libremente, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales legalmente
establecidos. Podrá igualmente, ejercer dicha facultad el Presidente de la Corporación local,
debiendo dar conocimiento al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
2.º Simultáneamente, se autorizará el libramiento de los fondos precisos para hacer
frente a
los gastos con el carácter de a justificar, sin perjuicio de instruir el oportuno expediente de
modificación de créditos, cuando fuere necesario.”
Tercera: Ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Ley 9/2017 de 8
de noviembre que dispone:
Artículo 120 Tramitación de emergencia
1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades
que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer
la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse
a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de
crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado
el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con los dispuesto en la Ley General
Presupuestaria.
El carácter excepcional de la tramitación por emergencia viene corroborada por las
siguientes normas del mismo texto legal:
Artículo 37 que posibilita excepcionalmente la contratación verbal cuando se trate de
contratación con carácter de emergencia.
Artículo 39 b) “que determina que no sea causa de nulidad la carencia o insuficiencia de
crédito en los supuestos de emergencia”

Pag. 12 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Artículo 44.4 en que el recurso especial en materia de contratación no se dará “en relación
con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia...”.
CONCLUSIONES:
Por lo anterior, cabe concluir que dada la motivación que expresa el Informe de la
Sra. Técnica Municipal en orden “a iniciar de manera inmediata las obras descritas en el
proyecto de Construcción de 96 Unidades de Enterramiento en Nicho en el Cementerio
Municipal”, derivada de una situación de incremento incontrolable de fallecimientos como
consecuencia de la denominada tercera ola de la pandemia por el SARS-CoV-2 (que
especialmente esta afectando a nuestro municipio), determina que de seguir a este ritmo
(que de momento no parece menguar, sino todo lo contrario), en un breve plazo de tiempo
(2 meses lo cifra la Técnico municipal), no se pueda atender el servicio público de
Cementerio lo que afectaría directa y negativamente aspectos higiénico-sanitarias de la
población. Lo anterior habilita, a tenor de Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
del artículo 21,1 m), a que el Alcalde adopte las medidas necesarias entre ellas la
tramitación con carácter de emergencia del contrato de las “Obras para la construcción de
96 unidades de enterramiento en nicho en el Cementerio Municipal de San Antonio Abad”,
resolución que deberá dar cuenta al Pleno.
Deberá previa o simultáneamente a la adopción del acuerdo, darse cuenta a la
Intervención Municipal a los efectos de que emita la documentación contable
correspondiente o en caso de imposibilidad, la emisión de informe a los efectos de
cumplimentación de lo dispuesto en los artículos 117. 2 del Real Decreto Legislativo 781/86
y del artículo 120. 1 a) de la Ley de Contratos del sector Público.”.
Pasada la presente resolución a Informe de fiscalización de la Intervención municipal,
no obstante la opinión del Técnico que suscribe del informe que la motiva y, entendiendo
(como no puede ser de otra forma), que la Sra. Interventora ha analizado el contenido
íntegro del acto, ésta ha determinado lo siguiente: “No se encuentra sujeto a fiscalización
dado que no existe acto económico (con fase contable) que fiscalizar. Deben seguirse los
trámites del artículo 120 de la LCSP”
A la vista de lo anterior y en función de la competencia que se atribuye al Alcalde en
el articulo 21.1 m) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero: Avocar la competencia de contratación que fue delegada a la Junta de
Gobierno local mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 18 de junio de 2019.
Segundo: Declarar la tramitación de emergencia de las “Obras para la construcción
de 96 unidades de enterramiento en nicho en el Cementerio Municipal de San Antonio Abad”
y que se materializará, dada la cuantía del proyecto (menor a 40.000,00 euros), mediante la
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tramitación de un contrato menor con cargo al crédito que se dote de conformidad con el
último inciso de la la letra a) del número 1 del artículo 120 de la Ley de Contratos del sector
Público.
Tercero: Aprobar el “Proyecto de ejecución de las Obras para la construcción de 96
unidades de enterramiento en nicho en el Cementerio Municipal de San Antonio Abad”
redactado por la Arquitecto Técnico municipal Zoila Mira Iborra, con un presupuesto de
ejecución por contrata con IVA incluido de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (48.362,99 €)
Cuarto: Ordenar que se proceda a la instrucción y aprobación del correspondiente
crédito para financiar el gasto que ahora se aprueba, de conformidad con el artículo 120 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Quinto: Proceder a contratar el objeto del proyecto de obras observando en todo lo
posible la normativa de contratación y las Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado
en vigor, indicando a quien se designe como contratista la circunstancia económica
financiera de la falta de crédito actual.
Sexto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión
que se celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.

11. 906/2021 I.G.S.
DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 291/2021 DE DATA 28 DE
GENER DE 2021 DE “APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES, DESPRÉS DE
LA SEUA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 96 UNITATS
D’ENTERRAMENT EN NÍNXOL EN EL CEMENTERI MUNICIPAL DE SANT ANTONI
ABAT”, APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT I ALTRES ACORDS
COMPLEMENTARIS.”
Seguidamente se da cuenta de una resolución de la Alcaldía nº 291/2021, de fecha
28 de enero de 2021, que es del tenor literal que sigue:
«El Decreto 236/2021 firmado por la Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021 determina, entre
otras cuestiones, y por o que ahora interesa, lo siguiente:
I.- Que se autoriza la tramitación de emergencia de las “Obras para la construcción de 96
unidades de enterramiento en nicho en el Cementerio Municipal de San Antonio Abad” y que
se materializará, dada la cuantía del proyecto (menor a 40.000,00 euros), mediante la
tramitación de un contrato menor con cargo al crédito que se dote de conformidad con el
último inciso de la la letra a) del número 1 del artículo 120 de la Ley de Contratos del sector
Público.
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II.- Que se ordena proceder a contratar el objeto del proyecto de obras observando en todo
lo posible la normativa de contratación y las Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado
en vigor, indicando a quien se designe como contratista la circunstancia económica
financiera de la falta de crédito actual.
III.- Que se aprueba el “Proyecto de ejecución de las Obras para la construcción de 96
unidades de enterramiento en nicho en el Cementerio Municipal de San Antonio Abad”
redactado por la Arquitecto Técnico municipal Zoila Mira Iborra, con un presupuesto de
ejecución por contrata con IVA incluido de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (48.362,99 €)
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero: Avocar la competencia de contratación que fue delegada a la Junta de Gobierno
local mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 18 de junio de 2019.
Segundo: Declarar que no corresponde, por inexistencia crediticia presupuestaria, la
realización de la operación contable AD por valor de 48.362,99 euros (CUARENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
correspondiente al montante total (incluido IVA) del presupuesto de obra. Dicha operación
será realizada una vez se cuente con el crédito adecuado y suficiente y ello de conformidad
con el decreto que declara la emergencia de las obras objeto del presente y con el artículo
120 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Tercero: Adjudicar las obras a la empresa “ CANTO OBRAS, SLU “ (se cuenta en el
expediente con tres ofertas solicitadas, de conformidad con lo determinado en las bases de
Ejecución del Presupuesto) por la cantidad de 48.294,24 euros (CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
Cuarto: Nombrar como Director Facultativo al la Arquitecto Técnico Municipal, Doña Zoila
Mira Iborra.
Quinto: Nombrar como Coordinador de Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico, D. Ernesto
Pérez Colomina.
Sexto: Declarar que no corresponde, por inexistencia crediticia presupuestaria, la
realización de la operación contable AD por valor de 376,30 euros (TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS) correspondiente a los honorarios de
coordinación de seguridad y salud. Dicha operación será realizada una vez se cuente con el
crédito adecuado y suficiente y ello de conformidad con el decreto que declara la
emergencia de las obras objeto del presente y con el artículo 120 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
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Séptimo: Aprobar el Plan de Seguridad y salud aportado por el contratista y el informe
favorable del coordinador.
Octavo: Notificar la presente resolución al contratista, a la dirección de la obra y al
coordinador, haciendo advertencia de que a la fecha no existe crédito presupuestaria que
financie la obra y los honorarios del coordinador y que, dicho crédito, será efectivo una vez
se habilite el crédito en el presupuesto municipal.
Noveno: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que
se celebre”.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
12. 2376/2021 HABITATGE
APROVACIÓ DE L’ADDENDA CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I LA CONSELLERIA
D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA, I L'AJUNTAMENT D'ALCOI PER A LA
CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE
APROBACIÓN DE LA ADENDA CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y LA CONSELLERIA
DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY
PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO
Vista la adenda al convenio subscrito entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia
Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y el Ayuntamiento de
Alcoy para la cesión de los derechos de tanteo y retracto.
Visto el informe técnico-jurídico que obra en el expediente.
Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimonio,
Obras y Servicios, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM
(2) y GUANYAR ALCOI (2), y el voto en contra de los concejales de los grupos municipales
PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el convenio, que es del siguiente tenor:
“CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y LA CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA, Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE
TANTEO Y RETRACTO.
En Alcoy,___de_____de 2021
REUNIDOS
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De una parte, la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática (en adelante 'la Conselleria'), y en su nombre y representación el
Honorable Sr. D. Rubén Martínez Dalmau, en calidad de Vicepresidente Segundo del Consell y
Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en virtud del Decreto 6/2019, de 17 de junio, por
el cual se nombra a las personastitulares de las vicepresidencias y de las Consellerias (DOGV 8572,
de 17 de junio de 2019).

De otra parte, el Ayuntamiento Alcoy (en adelante 'el Ayuntamiento'), con CIF P-0300900-H y sede
en, plaza España nº 1, y en su nombre y representación el Excelentísimo/a Sr./Sra D./Dª Antonio
Francés Pérez, en su calidad de Alcalde/sa-Presidente/a, en ejercicio de la competencia que tiene
atribuida en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), introducido por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, asistido por Don/Doña Sonia Ferrero
Cots, Secretario/a de la Corporación.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación jurídica suficiente para suscribir,
en nombre y representación de las respectivas entidades públicas, el presente convenio de,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el (XXXXX) de (XXXXX) 2020, y por el
Consell de la Generalitat en sesión celebrada en fecha 7 de agosto de 2020, y al efecto
MANIIESTAN
Primero.- En el marco de distribución de competencias diseñado por la Constitución, el artículo
148.1.3ª prevé que las comunidades autónomas tengan competencia en materia de vivienda. Dicha
competencia ha sido recogida en el artículo 49.1.9ª del estatuto de autonomía de la Comunitat
Valenciana con carácter exclusivo.
En particular, el ejercicio de las competencias en materia de vivienda, y de regeneración urbana y
sostenibilidad energética habitacional se asigna a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 5/2019,
de 16 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan el número y la
denominación de las consellerias, y susatribuciones.
Entre las referidas competencias en materia de vivienda, el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del
Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos
de tanteo y retracto, regula las condiciones para el ejercicio de los citados derechos de tanteo y
retracto de las viviendasde protección pública y las transmisiones singulares.
Segundo.- El Título II de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la
Comunitat Valenciana apuesta por un modelo avanzado de descentralización en las políticas de
vivienda, tratando de incentivar que los municipios y otros entes locales participen activamente de
dichas políticas respetando, entodo caso, la autonomía municipal.
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En esta línea, el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, prevé diversas herramientas para
ampliar el patrimonio público de viviendas de aquellos municipios que así lo deseen, con el
propósito de garantizar la
participación activa de todas ellas. Con ello, se persigue la ampliación del parque público de
viviendas a disposición de la ciudadanía y una mayor proximidad en los servicios que se presten en
materia de vivienda.
La exigencia de una actuación eficaz y eficiente por parte de la Administración pública está
extremadamente vinculada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, de forma que
tales principios constitucionales se conciben como una característica o atributo de cada una de las
administraciones públicas, pero también de todas ellas en su conjunto, de manera que no solamente
se asegure una gestión adecuada de las funciones ejercidas, sino también que la actuación pública
vaya revestida de una condición de calidad o excelencia en los resultados alcanzados, atributos
éstos entre los que ocupa un lugar esencial la economía de recursos y la proximidad a la ciudadanía
en la prestación de la actividad administrativa.
A este respecto, conviene tener presente que la figura de los convenios de colaboración surge con
la concreta finalidad de erigirse en instrumento dirigido a racionalizar la excesiva rigidez del ejercicio
de las actuaciones administrativas para contribuir a hacer efectivo el principio de eficacia, acudiendo
al principio de colaboración, coordinación y auxilio entre administraciones públicas, en este caso,
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoy.
El régimen de los convenios de colaboración está establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), concretamente en sus artículos 47 y siguientes,
normativa que es de aplicación a la Comunitat Valenciana, junto con la regulación expresamente
prevista en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana (artículo 111), que viene a reproducir lo que con carácter básico se establece en la
citada LRJSP.
En consecuencia, por dichas razones de cooperación y eficacia, y con el objetivo de alcanzar, como
se ha dicho, un parque público de vivienda sólido y estable en el municipio, resulta aconsejable
posibilitar la adquisición de vivienda por parte de los ayuntamientos, cediendo los derechos de
tanteo y retracto titularidad de la Generalitat a favor del Ayuntamiento de Alcoy en los términos y
condiciones que se acuerdan el presente convenio de colaboración.
Tercera.- Dentro del marco de una acción conjunta en políticas de vivienda descrita en el apartado
anterior, la Generalitat, con el objeto de llevar a término las actuaciones necesarias para asegurar el
acceso a una vivienda a las familias y personas con recursos limitados, estima que la cesión de los
derechos de tanteo y retracto de las viviendas ubicadas en el municipio de Alcoy al Ayuntamiento de
dicho municipio es el medio idóneo para consolidar el patrimonio público de viviendas, toda vez que
dichos inmuebles se encuentran en la mayor parte de los casos en condiciones de ser puestos a
disposición de la ciudadanía con carácter inmediato.
Por otra parte, la adquisición de vivienda por parte del Ayuntamiento posibilita que éste gestione
tanto las cuestiones relativas a su habitabilidad y las licencias asociadas a éste, así como su
adjudicación a las personas que habitan en el municipio de manera directa y más cercana a la
ciudadanía. Dicha circunstancia reportará un beneficio directo en el servicio público que se presta al
evitar que tengan que darse de alta como solicitantes de vivienda en distintas administraciones e
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incómodos desplazamientos fuera de su municipio. De igual manera, que el procedimiento de
adjudicación de inmuebles se realice desde el propio municipio asegura una mayor prontitud y
agilidad en su resolución dado que en dicho proceso se requieren informes que elaboran los
servicios sociales del propio municipio.
En otro orden de cosas, junto con la puesta a disposición de la ciudadanía de viviendas en régimen
de alquiler público, compete a las administraciones públicas garantizar el realojo de las personas y
unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que se encuentren en proceso
de ser desahuciadas de su vivienda habitual. Estas situaciones vienen siendo detectadas en un
primer momento por los servicios de bienestar social de los municipios, lo que aconseja nuevamente
que sean los propios municipios quienes puedan adquirir y gestionar las viviendas, ofreciendo una
alternativa inmediata a las personas que puedan necesitarla.
Por todo ello, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoy convienen en establecer un sistema de
colaboración y apoyo mutuo para garantizar la ampliación del patrimonio público de viviendas,
mediante la cesión de los derechos tanteo y retracto.
Cuarta.- En consecuencia, por dichas razones de eficacia y sostenibilidad económica, y con el
objetivo de alcanzar, como se ha dicho, un parque público de viviendas en el municipio de Alcoy y
una mayor proximidad a la ciudadanía, resulta aconsejable posibilitar la cesión de los derechos de
tanteo y retracto por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Alcoy para su destino a alquiler
público o el realojo en situaciones de emergencia en el ámbito de la vivienda.
En su virtud, las partes, con la representación que ostentan, deciden suscribir el presente Convenio
de Colaboración, formalizando la cesión de los derechos de tanteo y retracto titularidad de la
Generalitat al Ayuntamiento de Alcoy, de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primero.- Objeto
El objeto del presente convenio es la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Alcoy de
los derechos de tanteo y retracto de los que es titular la Generalitat respecto de los inmuebles sitos
en el municipio de Alcoy, en los términos y condiciones establecidos en el presente convenio.
El Ayuntamiento podrá dar cumplimiento al objeto del presente Convenio por sí mismo.
Segunda.- Alcance Y Límites De La Cesión.
Quedan excluidos del presente convenio la cesión de los derechos de adquisición preferente
respecto de inmuebles que, aun ubicados en el municipio de Alcoy, se encuentren comprendidos en
operaciones de transmisión de dos o más viviendas ubicadas en dos o más municipios y en las que
el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto no permita su ejercicio individual.
Así mismo, la cesión de los derechos de adquisición preferente a favor del Ayuntamiento de Alcoy
queda limitada al primer ejercicio de cualquiera de los citados derechos en relación con cada
vivienda, sin perjuicio de que el segundo o sucesivo ejercicio del mismo pueda ser también objeto de
cesión.
Tercera.- Condiciones Generales Del Convenio De Cesión De Derechos
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1.- Obligaciones y compromisos económicos.
La cesión de los derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Alcoy no comportará
contraprestación alguna a favor de la Generalitat atendiendo el fin social de la cesión y el marco
global de colaboración de ambas administraciones para ampliar el número de viviendas a
disposición del municipio, y no afecta a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2.- Procedimiento para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del municipio deberá respetar, en todo
caso, el procedimiento establecido en el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la
ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y
retracto. Todo ello, sin perjuicio de la autonomía organizativa del municipio para el desarrollo de las
actuaciones previstas en la norma.
3.- Ejercicio preferente de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Generalitat.
La Generalitat ejercerá los derechos de tanteo y retracto en cumplimiento de las potestades públicas
atribuidas y, en todo caso, cuando los intereses territoriales supralocales así lo exijan. En particular,
la Generalitat deberá ejercer los derechos de tanteo y retracto de acuerdo con los criterios de
adquisición que se determinen.
En consecuencia, la cesión de los derechos de tanteo y retracto se entiende hecha bajo condición
suspensiva a favor de la Generalitat hasta la finalización del plazo legal de diez (10) días naturales
desde la notificación de la transmisión para comunicar al municipio el ejercicio preferente de los
derechos de tanteo yretracto cuando resulte conforme con dichos planes.
Transcurrido dicho plazo sin que la Generalitat comunicara el ejercicio de los citados derechos o, sin
haber transcurrido aquél, cuando la Generalitat comunicara su voluntad de no ejercerlo, la cesión de
los derechos de tanteo y retracto objeto del presente convenio surtirá todos sus efectos.
4.- Comunicación de la Generalitat al Ayuntamiento de Alcoy de la notificación de la transmisión y
del no ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
La Generalitat comunicará al Ayuntamiento de Alcoy toda notificación de transmisión de viviendas o
edificios sujetos a adquisición preferente que hubiese recibido respecto de los inmuebles sitos en el
municipio de Alcoy, cuyos derechos de tanteo y retracto sean objeto de cesión de acuerdo con el
presente convenio.
La referida comunicación deberá realizarse en el plazo de diez (10) días naturales a contar desde la
recepción de la notificación de la transmisión y podrá ir acompañada de la comunicación del
ejercicio preferente de los derechos de tanteo y retracto o de la comunicación de renuncia a dicha
preferencia.
En todo caso, se entenderá que se produce la condición suspensiva para la cesión de los derechos
de tanteo y retracto cuando a los diez días naturales desde la notificación de la transmisión no se
hubiese comunicado expresamente el ejercicio preferente por parte de la Generalitat.
La comunicación de la Generalitat al Ayuntamiento de Alcoy se realizará mediante la Oficina de
Registro Virtual (ORVE). En particular, la comunicación deberá dirigirse a L01030092.
5.- Comunicación del Ayuntamiento de Alcoy a la Generalitat del no ejercicio de los derechos cedidos.
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En el supuesto de que el municipio no pudiese o decidiese no ejercitar los derechos de adquisición
preferente cedidos a su favor respecto de algún inmueble, cualquiera que fuera la causa, lo pondrá
en inmediato conocimiento de la Conselleria competente en materia de vivienda y, en todo caso, con
una antelación mínima de veinte (20) días naturales a que finalice el plazo para notificar el ejercicio
del derechoa la persona transmitente.
La comunicación del Ayuntamiento de Alcoy a la Generalitat se realizará mediante la Oficina de
Registro Virtual (ORVE). En particular, la comunicación deberá dirigirse al Servicio Territorial de
Vivienda y arquitectura bioclimáticas de Alicante / INE: A10032770.
6.- Efectos del no ejercicio de los derechos cedidos por parte del Ayuntamiento de Alcoy.
La comunicación del no ejercicio de los derechos cedidos respecto de algún inmueble, facultará a la
Generalitat para proceder a la resolución de la cesión de los derechos de adquisición preferente
respecto dedicho inmueble concreto.
Así mismo, cuando la Generalitat requiriese la confirmación del ejercicio los citados derechos
respecto de algún inmueble y resten menos de veinte días naturales para notificar el ejercicio a la
parte notificante, la falta de confirmación por parte del Ayuntamiento del ejercicio o de su voluntad
de ejercer facultará a la Generalitat para proceder a la resolución de la cesión de los derechos de
adquisición preferente respectodel inmueble concreto.
Para que se produzca la resolución de la cesión del derecho de adquisición preferente respecto de
algún inmueble, bastará la notificación hecha al municipio a través de la Oficina de Registro Virtual
(ORVE). En particular, la comunicación deberá dirigirse a Ayuntamiento de Alcoy L01030092.
Producida la resolución de la cesión de los derechos de adquisición preferente, la Generalitat hará
definitivamente suyos los citados derechos pudiendo comunicar a la persona transmitente su
ejercicio en el plazo que restara hasta la finalización de los 60 días naturales previstos en la ley para
la comunicación del ejercicio.
7.- Gastos derivados de la adquisición de vivienda.
El municipio cesionario que ejercite los derechos de adquisición preferente asumirá íntegramente los
gastosque genere la transmisión, así como el abono del precio a la persona transmitente o cualquier
otro gasto análogo derivado, directa o indirectamente, de la transmisión.
8.- Calificación permanente de los inmuebles adquiridos.
Las viviendas y sus anejos adquiridos por el municipio de Alcoy en el ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto que son objeto de cesión en el presente convenio se calificarán como viviendas
protegidas con carácter permanente por su mera adquisición en los términos previstos en el artículo
9 del el Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, quedando incorporadas al régimen de
protección pública a todos los efectos y sin límite temporal, y sujetas a los derechos de adquisición
preferente a favor de la Generalitat.
Las circunstancias anteriores se harán constar en el documento público en el que se formalice la
adquisición y en su inscripción registral.
9.- Destino autorizado de los inmuebles adquiridos.
Los inmuebles adquiridos por el municipio en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que
son objeto de cesión en el presente convenio se destinarán a vivienda habitual y permanente de
familias, personas y colectivos con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad
que se encuentren inscritos enel registro de Ayuntamiento de Alcoy.
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10.- Titularidad de los inmuebles adquiridos.
Los inmuebles se incorporarán al patrimonio público de vivienda del Ayuntamiento de Alcoy, de
acuerdo con lo que se dispone en el apartado 8 de la cláusula tercera del presente convenio.
Cuarta.- Obligaciones de las partes.
Son obligaciones de la Generalitat, además de todas las expresamente previstas en el presente
convenio, las siguientes:

 Asistir al Ayuntamiento de Alcoy en el ejercicio de los derechos de adquisición preferente cuando
la Generalitat sea requerida para ello. Dicha asistencia consistirá en la resolución de consultas
relativas al procedimiento o a las circunstancias relativas a las viviendas protegidas y la prestará la
Generalitat a través de la Conselleria competente en materia de vivienda.
Facilitar el Protocolo de Actuación de la Generalitat en materia de tanteo y retracto, así como las
versionesfuturas que del mismo puedan elaborarse.
 Comunicar toda notificación de transmisión de viviendas o edificios sujetos a adquisición
preferente que hubiese recibido respecto de los inmuebles sitos en el municipio de Alcoy en el
plazo de diez (10) días naturales a contar desde la recepción de la notificación de la transmisión,
así como respetar cuantas estipulaciones se prevean en el presente convenio en materia de
comunicaciones que deben realizarse al municipio.
 Realizar seguimiento periódico respecto de los inmuebles sujetos a tanteo y retracto
comunicados al municipio.
Comunicar al municipio la actualización de las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) y, en
particular, suinclusión o no en las mismas.
Son obligaciones del Municipio de Alcoy, además de todas las expresamente previstas en el
presente convenio, las siguientes:

 Disponer de los medios personales, materiales y económicos para llevar a cabo el ejercicio de
las facultades previstas en este convenio.
 Cumplir el procedimiento legalmente establecido para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto cuando fuera a ejercitarlos, así como cuantas estipulaciones relativas a las
comunicaciones que deben realizarse con la Generalitat.
Destinar los bienes inmuebles adquiridos mediante el ejercicio de los derechos de adquisición
preferente al destino previsto en el presente convenio, calificándolos como vivienda protegida con
carácter permanente.
 Poner en conocimiento de la Conselleria competente en materia de vivienda y, en todo caso, con
una antelación mínima de veinte (20) días naturales a que finalice el plazo para notificar el
ejercicio del derecho a la persona transmitente o adquirente, la imposibilidad o decisión de no
ejercitar los derechos de adquisición preferente cedidos a su favor con indicación de la causa.
 Facilitar la información respecto del estado, evolución y conclusión de los procedimientos de
tanteo y retracto iniciados o pendientes de iniciar tras la comunicación por parte de la Generalitat
de una notificación de transmisión.
Quinta.- Financiación.
La suficiencia de medios personales y materiales que declara y justifica el Ayuntamiento de Alcoy
para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que son objeto de cesión, junto con la falta de
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remuneración a la Generalitat por la cesión de los citados derechos, hace innecesaria la asignación
adicional de medios por parte de la Generalitat o del municipio de Alcoy.
Sexta.-Comisión de seguimiento y control
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del
Consell por el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, se crea una
Comisión mixta de seguimiento y control.
La Comisión estará integrada por una persona representante de cada una de las administraciones
públicas que suscriben este convenio y el Secretario/a del Ayuntamiento que hará las veces de
secretario de la Comisión, con voz pero sin voto. La Dirección General con competencias en materia
de vivienda, o persona en quien delegue, representará a la Consellería y el Concejal/a con
competencias en materia de vivienda, o persona en quien delegue, representará al Ayuntamiento.
La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de ambas partes. Cuando alguna de las partes
solicitara la celebración de una reunión, ésta deberá realizarse en los 15 días siguientes a la
recepción de la solicitud.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento y Control serán las siguientes:
1. Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas, incluyendo
al efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento
que puedan plantearse.
2. Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución
del convenio, así como, en su caso, proponer las correspondientes actualizaciones o
modificaciones.
3. Emitir un informe o valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos consignados
en el convenio.
4.- Requerir al Ayuntamiento la elaboración de un informe relativo a la situación de todos los
inmuebles comunicados por la Generalitat.
Una copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita la Comisión de Seguimiento, en
el desarrollo y ejecución de las funciones que tuviera asignadas será remitida a la Dirección General
con competencia en materia de vivienda.
Séptima.- Fecha de inicio de eficacia y duración del convenio
El presente convenio tendrá una duración inicial de un (1) año a contar del día de su firma. pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes por iguales periodos hasta un máximo de cuatro años.
Octava.- Causas de extinción y finalización del convenio
El presente convenio se extinguirá por la expiración del plazo de vigencia acordado o de cualquiera
de sus prórrogas.
Además, también serán causas de extinción del presente convenio las siguientes:
a) El mutuo acuerdo de las administraciones firmantes formalizado por escrito.
b) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos que asumen las partes y/o el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones legalmente aplicables durante el periodo
de vigencia. En caso de incumplimiento la parte cumplidora podrá exigir el cumplimiento
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efectivo y, en caso de que éste no se produzca en el plazo de 15 días, podrá comunicar a
la parte incumplidora su voluntad de resolver anticipadamente el convenio con una
antelación mínima de 15 días.
c) La denuncia anticipada del convenio por cualquiera de las partes por la existencia de
causas excepcionales y justificadas que dificulten o imposibiliten el cumplimiento de las
obligaciones que dimanan del presente convenio. La denuncia anticipada deberá de
hacerse, como mínimo, con una antelación anticipada de dos (2) meses.
d) La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de continuar con el objeto del convenio.
e) Las causas generales establecidas por la legislación vigente.
En el caso de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento fijará la forma de
finalizar las actuaciones y compromisos en curso y, en todo caso, establecerá el plazo
improrrogable para su consecución, trascurrido el cual se procederá a su liquidación de acuerdo con
lo previsto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Novena.- Confidencialidad y tratamiento de datos personales
La Conselleria y el Ayuntamiento se comprometen a mantener la confidencialidad sobre la
información y los asuntos de los cuales tengan conocimiento con ocasión de este convenio
(información confidencial).
En el marco de colaboración mutua establecido en este acuerdo, las partes se comprometen a
intercambiar cuanta información resulte relevante y de interés para la planificación, coordinación,
tramitación y emisión de informes.
Así mismo, ambas partes se comprometen a utilizar la información a la que tengan acceso con
ocasión de laejecución del presente convenio únicamente para el ejercicio de los fines previstos en
el marco del mismo. La revelación de la información confidencial podrá dar lugar a la
responsabilidad correspondiente por losdaños y perjuicios que pudieran derivarse.
En el desarrollo de las comunicaciones que se realicen por la Conselleria y el Ayuntamiento
respecto de datos de carácter personal o protegido, las partes actuarán de acuerdo con lo
preceptuado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.
Décima.- Publicidad del convenio suscrito
Sin perjuicio de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, cuando así proceda,
la Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de vivienda, remitirá al decanato
del Colegio de Registradores de Comunitat Valenciana y al Colegio Notarial de València el texto de
los convenios celebrados.
Undécima.- Modificación del convenio
El contenido del presente convenio o sus anexos podrá ser modificado o completado por el
acuerdounánime de las partes que los suscriben.
Duodécima.- Naturaleza, resolución de controversias y jurisdicción
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y, además, la consideración de
interadministrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
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de Régimen Jurídico del SectorPúblico y se halla excluido del ámbito de aplicación de la Ley 1/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las partes se comprometen a tratar de resolver de mutuo acuerdo las discrepancias que puedan
surgir en laejecución e interpretación del presente convenio con carácter previo al inicio de cualquier
acción judicial, considerando al respecto la solución o interpretación que pudiere proponer la
Comisión de Seguimiento y Control.
Sobre las cuestiones litigiosas que no hayan sido resueltas en el seno de la Comisión de
Seguimiento (controversias administrativas) se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
según lo dispuesto en el artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el
presenteConvenio de colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Vicepresidente Segundo del Consell
i Conseller de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática

Rubén Martínez Dalmau

El/La alcalde/sa presidente/a del Ayuntamiento de
Alcoy

Antonio Francés Pérez

“

SEGUNDO:Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o concejal que legalmente le
sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad de
lo acordado.
13. 648/2021 ARQUITECTURA
PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER
A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I
ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE
2021 (Resolució de 22 de decembre de 2020 del President de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial - IVACE)
Dada cuenta de la Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para
proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto
del ejercicio de 2021.

Pag. 25 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Resultando que por los Técnicos municipales se han redactado las correspondientes
memorias técnicas, relativas a los siguientes proyectos de inversión en los polígonos
industriales de la ciudad que se relacionan:
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Baixes,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 378.177,77 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 302.784,04 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago PayáSant Benet, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 190.809,67 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 220.700,00 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono El Castellar,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 315.600,00 €.
Visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de Arquitectura.
A la vista de lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Dinamización Económica, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con
los votos a favor de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Participar en la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas
industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio de 2021,
aprobada por Resolución del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) de 22 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobar las Memorias Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos
municipales.
Tercero.- Adquirir el compromiso de tramitar la correspondiente modificación
presupuestaria, a los efectos de incluir en el presupuesto municipal de 2021 la partida que
refleje la financiación necesaria para hacer frente a la ejecución de los siguientes proyectos
de inversión:
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- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Baixes,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 378.177,77 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, cuyo
presupuesto asciende a la cantidad de 302.784,04 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago PayáSant Benet, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 190.809,67 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 220.700,00 €.
- Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos,
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono El Castellar,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 315.600,00 €.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Alfonso Francés Pérez, o concejal que
legalmente le sustituya, para la firma de cuantos documentos sean precisos en orden a la
efectividad de lo acordado.
14. 14329/2020 SANITAT
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA CONVIVÈNCIA AMB ANIMALS DE
L'AJUNTAMENT D'ALCOI
L'Ajuntament d'Alcoi, davant els canvis normatius a nivell autonòmic i estatal des de la
posada en marxa de la primera ordenança municipal sobre tinença d'animals de companyia
aprovada l'any 2003, fins a la seua última modificació l'any 2017, veu necessari l'aprovació
d'un nou reglament que recopile en la mesura del possible la legislació que puga afectar la
tinença d'animals en el nucli urbà, tenint en compte el desenvolupament de l'aplicació de
l'anterior ordenança i les seues modificacions.
Vistos els informes emesos pel Gabinet Jurídic, Prefectura de Sanitat, Participació
Ciutadana, Recaptació Municipal, Inspecció General de Serveis, Unitat Administrativa de
Tributs, Policia Local, Departament de Comerç, Medi Ambient i Departament de Festes.
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el municipi per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i
prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal, i exerceix com a competències pròpies en les matèries de medi ambient
urbà i protecció de la salubritat pública. (Article 25.2.b) i j).
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Aquestes competències es recullen també en l'articles 33.f) i h) de la Llei 8/2010, de 23 de
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple (art. 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril),
previ el dictamen de la Comissió Informativa corresponent, adoptant-se l'acord per majoria
simple dels membres presents. Aquesta atribució del Ple no és delegable (Article 22.4
d'aquesta Llei).
A la vista de l'anterior, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels regidors dels
grups políticos 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), adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'Ordenança sobre la convivència amb animals a l'Ajuntament d'Alcoi.
Que és la següent:
“ORDENANÇA MUNICIPAL
L’AJUNTAMENT D’ALCOI

SOBRE

LA

CONVIVÈNCIA

AMB

ANIMALS

DE

ÍNDEX
- CAPÍTOL PRIMER
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Article 2
Article 3
- CAPÍTOL SEGON
Definicions
Article 4
- CAPÍTOL TERCER
Disposicions Generals
Article 5
Article 6
Article 7
- CAPÍTOL QUART
Protecció dels Animals
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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- CAPÍTOL CINQUÉ
Animals de Companyia
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Secció Primera
De les persones propietàries i tinença d’animals
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Secció Segona
De les Agressions
Article 44
Article 45
Article 46
Pag. 29 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

- CAPÍTOL SISÉ
Animals Silvestres
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
- CAPÍTOL SETÉ
Animals Domèstics de Producció
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
- CAPÍTOL HUITÉ
Animals Abandonats
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
- CAPÍTOL NOVÉ
Dels Serveis Municipals
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
- CAPÍTOL DESÉ
Associacions de protecció i defensa dels animals
Centres de recollida d’animals
Article 73
Article 74
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Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
- CAPÍTOL ONZÉ
Establiments de cria i venda d’animals
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
- CAPÍTOL DOTZÉ
Establiments per al manteniment d’animals
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
- CAPÍTOL TRETZÉ
Dels Animals en espais públics
Secció Primera
Zones Públiques d’Esplai Caní
Article 90
Secció Segona
De la participació amb animals en espais públics, desfilades, exhibicions, actes culturals,
concentracions o similars
Article 91

- CAPÍTOL CATORZÉ
Infraccions i sancions
Secció Primera
Infraccions
Article 92
Article 93
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Secció Segona
Sancions
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
ANNEX
ZONES D’ESPLAI CANÍ TANCADES

L’ordenança municipal vigent sobre la tinença d’animals en l’entorn humà, va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Alcoi, en LA sessió celebrada el 30 de gener de 2017 i
publicada com a definitiva en EL BOP. número 97, de 24 de maig de 2017, amb un
plantejament global sobre la tinença, benestar i protecció dels animals que es recull en
aquesta.
Hui dia continuen sorgint qüestions, referents a la consciència social quant a la
necessària convivència i la deguda protecció dels animals, així com la seguretat
higienicosanitària d’aquests, la qual cosa ha comportat haver de realitzar canvis en els
criteris sobre els quals se sustentava la normativa anterior per a ajustar-nos al nostre temps
mitjançant la conscienciació, sensibilització i col·laboració de l’administració amb els
administrats i els subjectes d’aquesta ordenança, els animals de companyia que viuen al
nostre terme municipal.
L’ordenança estableix una sèrie d’obligacions a les persones titulars d’animals amb
l’objectiu de minimitzar els riscos potencials dels animals en societat. Al mateix temps que,
de fet, es reconeix el dret d’aquests a compartir un mateix espai de manera natural amb
l’ésser humà en un equilibri de respecte i no agressió.
Per a això, la present ordenança fixa les atencions mínimes que han de rebre els
animals pel que fa a tracte, higiene i cura, protecció i transport, registre i identificació, i
estableix les normes sobre la seua estada en establiments especialitzats, atenció sanitària,
comercialització i venda.
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Atesa la finalitat de la tinença responsable d’animals, la higiene i salut dels animals,
població i benestar, es realitza la intervenció municipal mitjançant la creació d’un instrument
jurídic àgil i eficaç, d’aplicació en tot el terme municipal, i que servisca per a millorar la
seguretat de la ciutadania i el benestar dels animals. En el text de l’ordenança s’observen i
justifiquen els principis de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que es
considera una mesura d’aprovació necessària, que està directament relacionada amb els
principis d’eficàcia i eficiència, i queda clarament acreditat que amb la seua aprovació es
pretén satisfer l’interés general i acomodar-se, al seu torn, el fi als recursos pressupostaris
disponibles.
L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL), atribueix als ajuntaments potestat reglamentària, és a dir, capacitat per a
desenvolupar, dins de l’esfera de les seues competències, el que es disposa en les lleis
estatals o autonòmiques. Com a conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden
dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense que, en cap cas,
aquestes disposicions puguen contenir preceptes oposats a les lleis.
La referida potestat reglamentària dels ajuntaments es materialitza a través de les
ordenances i reglaments aprovats pel Ple Municipal, i aquests últims són els que es
refereixen a normes internes d’autoorganització.
La present Ordenança es dicta a l’empara del que es disposa en l’article 4.1 a), de la
Llei anomenada, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en la qual s’estableix que “En la seua qualitat
d’administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seues
competències, corresponen en tot cas als municipis, les províncies i les illes: les potestats
reglamentària i d’autoorganització.”; i l’article 33.3 q) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, estableix el text literal següent: “Els
municipis valencians tenen competències pròpies en les matèries següents: la recollida i
gestió d’animals vagabunds i abandonats.”

CAPÍTOL PRIMER
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. La present Ordenança té com a objectiu regular, en l’àmbit de les competències
municipals de l’Ajuntament d’Alcoi, la tinença responsable d’animals compatible amb la
higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals el
seu benestar i la protecció deguda.
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Article 2. L’autoritat municipal en la protecció dels animals estarà representada per
l’Alcalde-President de la Corporació i pel regidor delegat en absència d’aquest.

Article 3. Aquesta Ordenança serà de compliment obligatori al terme municipal d’Alcoi i
afectarà a qualsevol persona física o jurídica que en qualitat de propietària, mera tenidora,
venedora, cuidadora, ensinistradora, domadora, encarregada, membre d’associacions
protectores d’animals, membre de societats de colombicultura, columbofília, ornitologia,
ramader i similars, que es relacione amb animals, així com a qualsevol altra persona que es
relacione amb aquests de manera permanent, ocasional o accidental.
Queden fora de l’àmbit d’aquesta Ordenança, la protecció i conservació de la fauna
autòctona i de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic, així com l’experimentació i
vivisecció d’animals, i altres matèries regulades per la seua legislació específica
corresponent.

CAPÍTOL SEGON
Definicions
Article 4.

1. Animals de companyia: aquells animals que viuen amb les persones, principalment a
la llar, amb finalitats fonamentalment de companyia, oci, educatius o socials,
independentment de la seua espècie. A l’efecte d’aquesta Llei, s’inclouen entre
aquests tots els gossos, gats i furons, independentment de la fi per al qual es
destinen o el lloc en el qual habiten, i els èquids utilitzats amb finalitats d’oci o
esportiu, sempre que la seua tinença no tinga com a destinació el seu consum o
l’aprofitament de les seues produccions, o no es duga a terme, en general, amb
finalitats comercials o lucratives. Aquesta definició serà aplicable a tots els
invertebrats, amfibis, peixos, rèptils, ocells i xicotets mamífers de companyia la
comercialització o la tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa vigent. A
l’efecte d’aquesta ordenança, quan es referisca a animals s’entendrà com a animals
de companyia, llevat que s’especifique expressament.

2. Animals de producció: els animals de producció, reproducció, esquer o sacrifici,
inclosos els animals de pelleteria o d’activitats cinegètiques, mantinguts, encebats o
criats per a la producció d’aliments o productes d’origen animal per a qualsevol ús
industrial o una altra finalitat comercial o lucrativa.

3. Fauna silvestre: el conjunt d’espècies, subespècies, població i individus animals que
viuen i es reprodueixen de manera natural en estat silvestre en el territori nacional,
inclosos els que es troben en hivernada o estan de pas, amb independència del seu
caràcter autòcton o al·lòcton, i de la possibilitat del seu aprofitament cinegètic. No
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s’entendran com a fauna silvestre els animals d’aquestes espècies que es mantenen
com a animals de companyia o com a animals de producció.

4. Animal salvatge: aquell de la fauna silvestre que per les seues característiques
físiques, etològiques o de comportament, compleixen els requisits per a considerarlos com a animals potencialment perillosos.

5. Animal abandonat: es considera animal de companyia abandonat tot aquell que
podent estar identificat o no el seu origen o propietari, circule per la via pública sense
acompanyament de cap persona i del qual no s’haja denunciat la seua pèrdua o
sostracció, o aquell que no siga retirat del centre de recollida pel seu propietari o
persona autoritzada en els terminis establits en la normativa vigent.

6. Animal perdut o extraviat: aquells animals de companyia que, estant identificats o
sense identificar, vaguen sense destinació i sense control, sempre que els seus
propietaris o posseïdors hagen comunicat l’extraviament o pèrdua d’aquests. En cas
d’animals identificats, haurà d’haver-se comunicat la pèrdua al Registre Valencià
d’Identificació d’Animals de Companyia de la Comunitat Valenciana.

7. Animals vagabunds: aquells animals de companyia que no tenen propietari o
posseïdor i vaguen sense destinació i sense control.

8. Animals identificats: aquells animals que porten algun sistema de marcatge
reconegut per les autoritats competents i es troben donats d’alta en el Registre
Valencià d’Identificació de la Comunitat Valenciana o en el registre equivalent d’una
altra comunitat autònoma.

9. Propietari o responsable legal o posseïdor permanent: qui figure inscrit com a tal en
el Registre d’Identificació corresponent. En els casos en els quals no hi haja
inscripció en el Registre, es considerarà propietari qui puga demostrar aquesta
circumstància per qualsevol mètode admés en Dret per a la prova de la seua
titularitat i domini.

10. Posseïdor temporal: el que sense ser propietari en els termes establits en el punt
anterior, posseïsca de manera circumstancial la possessió i/o cura de l’animal.

11. Animals potencialment perillosos: tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, són
utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb independència de la seua
agressivitat, i pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

12. Animal exòtic: animal de la fauna silvestre no autòctona que de manera individual
depén dels humans, conviu amb ells i ha assumit el costum de la captivitat, sempre
que les seues característiques etològiques li permeten viure en companyia a la llar.

13. Animal assilvestrat: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per
a la convivència amb les persones i poden produir danys a les persones o animals.
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14. Gos pigall: és aquell del qual s’acredita com a ensinistrat en centres nacionals o
estrangers reconeguts per a l’acompanyament, conducció i auxili de les persones
deficients visuals.

CAPÍTOL TERCER
Disposicions generals

Article 5. Es prohibeix el sacrifici dels animals sense necessitat o causa justificada. En cas
de ser necessari el sacrifici, serà realitzat sempre per un veterinari de manera ràpida i
indolora, i mitjançant mètodes que impliquen el mínim sofriment i d’acord amb la normativa
vigent.
L’eutanàsia dels animals serà sempre prescrita i realitzada per un veterinari d’acord
amb la normativa vigent, de manera ràpida i indolora, i s’hi haurà d’aplicar sempre sedació, i
mitjançant mètodes que impliquen el mínim sofriment i provoquen una pèrdua de
consciència immediata.
Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció animal, sanitat
animal, salut pública i seguretat pública podran ordenar l’eutanàsia dels animals per a evitar
el seu sofriment o per motius de sanitat animal, de seguretat de les persones o animals,
d’existència de risc per a la salut pública o mediambiental.
Es fomentarà com a objectiu el sacrifici zero, per la qual cosa l’entitat o organisme
que gestione un nucli zoològic municipal, haurà de comunicar l’eutanàsia que es realitze, de
manera prèvia, si pot ser, mitjançant informe veterinari col·laborador/autoritzat que motive la
necessitat de l’acte.

Article 6. Els animals hauran de disposar d’espai suficient quan siguen traslladats d’un lloc a
un altre. El mitjà d’embalatge així com de transport haurà de ser per a protegir els animals
de la intempèrie i de la climatologia, i haurà de portar expressament la indicació de la
presència d’animals vius. Si són agressius, el seu trasllat s’haurà de fer amb les mesures de
seguretat necessàries.
Durant el transport i espera, els animals seran observats i disposaran d’aigua i alimentació
convenient.
L’habitacle on siguen transportats haurà de mantenir unes bones condicions
higienicosanitàries d’acord amb les necessitats fisiològiques i etològiques de cada espècie, i
haurà d’estar degudament desinfectat i desinsectat.
La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de manera adequada.
En tot cas es complirà la normativa vigent en la matèria.
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Article 7. Els veterinaris en exercici lliure, clíniques, consultoris, hospitals veterinaris i
protectores, hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte d’atencions
sanitàries, vacunació o tractaments obligatoris, que estarà a la disposició de l’autoritat
competent. Igualment col·laboraran amb l’Ajuntament en el censat d’animals de companyia.

CAPÍTOL QUART
Protecció dels animals

Article 8. Queda prohibida, respecte dels animals a què es refereix aquesta Ordenança:
1. Causar la seua mort sense justificació, excepte els casos d’animals destinats al
sacrifici per malaltia incurable, seguretat o necessitat ineludible. En qualsevol cas, el
sacrifici serà realitzat per personal veterinari qualificat i en les instal·lacions
autoritzades amb mètodes no cruents i indolors, d’acord amb la normativa que siga
vigent.
2. El maltractament físic, psíquic i passiu, colpejar-los, infligir-los qualsevol mal o
cometre actes de crueltat contra aquests.
3. Practicar qualsevol tipus de mutilació, excepte les realitzades per veterinaris, que no
estiguen prohibides i representen un benefici futur per a l’animal. Aquesta excepció
no inclou les mutilacions amb finalitats exclusivament estètiques.
4. Situar-los a la intempèrie sense l’adequada protecció, enfront de les circumstàncies
meteorològiques.
5. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o que
no es corresponguen amb les necessitats etològiques i fisiològiques de la seua
espècie.
6. No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenvolupament atenent la seua
espècie, raça i edat.
7. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los sofriments o danys.
8. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments obligatoris.
9. La seua utilització en tota mena d’activitats que li representen maltractaments,
sofriments, danys o que no es corresponguen amb les característiques etològiques i
fisiològiques de l’espècie de què es tracte.
10. Vendre’ls a menors de díhuit anys i a persones incapacitades sense l’autorització
expressa i per escrit dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
Pag. 37 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

11. Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments que no posseïsquen les
llicències o permisos corresponents i no estiguen registrats com a nuclis zoològics.
Queda prohibida la venda ambulant i per correu.
12. Donar-los com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació.
13. Abandonar animals vius en habitatges tancats, a les vies públiques, camps, solars,
jardins o qualsevol altre lloc.
14. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció, benestar i
condicions de seguretat dels animals en el transport.
15. Utilitzar els vehicles com a allotjament habitual o temporal dels animals.
16. Incitar els animals a atacar-se entre si o a llançar-se contra persones o béns, i queda
prohibit fer qualsevol tipus d’ostentació d’agressivitat d’aquests.
17. Enterrar animals en llocs no autoritzats expressament.

18. Donar menjar a animals silvestres i assilvestrats a excepció de les colònies de gats
autoritzades i registrades, les xicotetes menjadores per a ocells i les alimentacions
suplementàries amb objecte cinegètics que la Llei preveja.
19. Exhibir els animals de manera ambulant com a reclam.
20. Produir molèsties al veïnat de manera freqüent i sense prendre mesures per a evitarlo.

Article 9. Quan no es tracte d’espècies protegides per les normes estatals i convenis
internacionals, s’entendrà com a justificades les accions encaminades al control de les
poblacions animals en l’entorn urbà la proliferació de les quals resulte molesta, nociva,
insalubre o perillosa. Per a espècies cinegètiques i/o en terrenys cinegètics, es requerirà
l’autorització prèvia de la Conselleria de Medi Ambient per a la seua captura.

Article 10. L’Ajuntament podrà promoure la gestió de les colònies de gats o altres animals
urbans, a fi de minimitzar les molèsties produïdes pels animals al veïnat, reduir els riscos
sanitaris, evitar la superpoblació i millorar la qualitat de vida dels animals. Les colònies
d’animals podran ser gestionades per les entitats de protecció i defensa dels animals a
través dels convenis o instruments de col·laboració corresponents, d’acord amb la normativa
vigent.
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Article 11. Les activitats amb animals en espais públics, estaran subjectes al compliment de
la normativa que els siga aplicable en matèria de sanitat i benestar animal, i la resta de
normativa que puga correspondre.

CAPÍTOL CINQUÉ
Animals de companyia

Article 12. Les persones propietàries d’un animal tindran l’obligació de mantenir-lo en les
condicions higienicosanitàries degudes, albergar-lo en instal·lacions adequades i adoptar les
mesures necessàries per a evitar la seua escapada o extraviament. Seran, així mateix,
responsables dels danys causats per aquests animals a terceres persones.
Estaran obligades igualment a seguir i abonar els tractaments sanitaris preventius que
l’Administració establisca, i notificar als serveis veterinaris, al més prompte possible,
l’existència de qualsevol símptoma en l’animal que denotara l’existència de malaltia
contagiosa transmissible a l’humà.
Les persones propietàries d’animals potencialment perillosos, a més, hauran de complir les
prescripcions que s’estableixen en la llei reguladora amb aquesta finalitat i normes
reglamentàries que la desenvolupen.

Article 13. Les persones propietàries d’animals de l’espècie canina estan obligades a:
1. Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat que ha de ser posat per
veterinari col·legiat i a proveir-se del passaport/documente sanitari oficial, tot això
d’acord amb la normativa de la Comunitat Valenciana vigent en cada moment. La
identificació serà realitzada per un veterinari i no comportarà un risc per a la vida de
l’animal per les seues característiques físiques.
2. Notificar en el Registre Valencià d’Identificació Animal (d’ara endavant RIVIA) la
baixa per mort certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, cessió,
pèrdua, trasllat permanent o temporal per un període superior a tres mesos a un altre
municipi, així com qualsevol altra modificació de les dades que figuren en aquest. La
sostracció o la pèrdua s’haurà de notificar al registre esmentat en el termini de vint-iquatre hores des que es tinga coneixement dels fets.

Article 14. La inscripció en el Cens Municipal s’haurà de realitzar en el termini de quinze
dies des de la identificació amb microxip.
La inscripció, es durà a terme en les instal·lacions municipals pels propietaris o
posseïdors de gossos empadronats a Alcoi els animals dels quals es troben en el terme
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municipal més de tres mesos a l’any, i s’haurà d’acompanyar de còpia de la fitxa emplenada
amb inclusió dels elements que servisquen d’identificació, mitjançant una declaració que
continga amb caràcter mínim la informació següent:
a) Codi identificador implantat pel RIVIA.
b) Espècie, raça, nom, grandària, sexe i data de naixement de l’animal, manera i motiu
de la tinença, trets físics característics.
c) Domicili habitual d’animal.
d) Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon de la persona propietària responsable de
l’animal.
e) Tractaments profilàctics obligatoris.
f)

Dades del posseïdor/a responsable de l’animal (optatiu).

g) Referència de l’assegurança de responsabilitat civil, en els casos que siga procedent.
h) Núm. del registre del Nucli Zoològic corresponent, en cas d’activitats i entitats de
protecció animal.
i)

La inscripció en el Cens podrà estar subjecta a les taxes establides en l’Ordenança
Fiscal corresponent.

Article 15. S’estableix l’obligatorietat de registrar en el Registre Municipal d’Animals tots els
animals catalogats com a potencialment perillosos, especialment els de l’espècie canina i els
que pertanyent a la fauna salvatge o espècies no domesticades i que són utilitzades com a
animals domèstics, o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyents
a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort, lesions a les persones o altres
animals i danys a les coses.
El registre municipal d’animals potencialment perillosos constarà de les dades
següents:


Les dades personals del propietari/ària i del tenidor/posseïdor responsable de
l’animal en cas d’existir, així com les dades de l’animal, espècie, raça, nom,
grandària, número d’identificació (microxip) i qualsevol altra dada que siga rellevant
per a la seua identificació.



El codi identificatiu del xip, número de llicència administrativa per a la seua tinença,
característiques de l’animal que facen possible la seua identificació i el lloc habitual
de residència d’aquest, tot especificant si està destinat a viure amb els éssers
humans, convivència, o si per contra té finalitats diferents com a guarda o protecció.



Es farà constar, igualment, en el full de registre de cada animal qualsevol incident o
incidència que s’haja produït per o amb aquests animals, així com el certificat de
Pag. 40 de 167

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

sanitat animal acreditatiu de la seua situació sanitària i de la inexistència de malalties
o trastorns que els facen especialment perillosos.


En el cas d’animals de la fauna salvatge inclosos en la legislació vigent, l’obtenció de
la llicència està condicionada a la presentació d’una memòria descriptiva en la qual
s’analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són
suficients per a evitar l’eixida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria estarà
subscrita per un tècnic competent en l’exercici lliure professional.

Article 16. Les persones propietàries d’animals de companyia pertanyents a espècies
diferents als cànids i altres espècies catalogades com a potencialment perilloses, podran
voluntàriament sol·licitar la inscripció d’aquests en el cens municipal d’animals.

Article 17. La inscripció en el cens municipal d’animals de companyia es realitzarà una sola
vegada, i no serà necessària la seua renovació; les persones propietàries hauran de
comunicar a l’Ajuntament, en el termini de deu dies, qualsevol variació en els dades que
consten en aquest, especialment els referits a les baixes, canvi de titular, situació sanitària
de l’animal, domicili i telèfons.

Article 18. La tinença d’animals potencialment perillosos per residència, desenvolupament
d’una activitat de comerç, ensinistrament o manteniment temporal d’un animal potencialment
perillós al municipi d’Alcoi, requerirà l’obtenció prèvia de llicència administrativa.

1. La sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos
haruà de ser presentada per aquells que n’estiguen interessats a les Oficines del Registre
General de l’Ajuntament d’Alcoi, prèviament a l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal i
requerirà el compliment per les persones interessades dels requisits següents:
1.1. Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a
l’animal.
1.2. No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no
estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
1.3. No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les
sancions accessòries previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà
impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver sigut sancionat
amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que en el moment de la sol·licitud, la sanció
de suspensió anteriorment imposada haja sigut complida íntegrament.
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1.4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals
potencialment perillosos.
1.5. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 euros).

2. Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar, en original, la documentació requerida que
estiga d’acord amb l’activitat o finalitat per a la qual se sol·licita la llicència i que s’estableix a
continuació:
2.1. DNI, passaport o targeta d’estranger sol·licitant, en el cas de les persones
físiques; o DNI del representant legal en el cas de persones jurídiques; i NIF si és una entitat
privada.
2.2. Certificat d’antecedents penals, en vigor, acreditatiu de no haver sigut
condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat
moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic.
2.3. Certificat d’aptitud psicològica i certificat de capacitació física per a la tinença
d’animals d’aquestes característiques, expedit per centres de reconeixement autoritzats o
tècnics facultatius titulats en medicina i psicologia respectivament.
2.4. Certificats negatius expedits pels registres corresponents de no haver sigut
sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
previstes en la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic dels animals
potencialment perillosos i/o declaració jurada.
2.5. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil davant
de tercers, i aportar la pòlissa i el rebut d’abonament corresponents, amb una cobertura no
inferior a 120.000 euros per la seua responsabilitat derivada de danys causats per l’animal a
persones, altres animals i a béns, encara que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura.
En aquesta acreditació s’haurà d’establir expressament que la cobertura cobreix qualsevol
circumstància i situació, i fins i tot l’incompliment de la normativa establida.
2.6. Declaració responsable de no estar incapacitat per a proporcionar cures
necessàries a l’animal, així com de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de
tinença d’animals.

3. En cas que la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos siga sol·licitada
amb la finalitat de cria, ensinistrament, tractament, venda i residència, a més, s’haurà
d’aportar la Llicència Municipal d’activitat o certificat d’inexigibilitat d’aquesta, i podrà ser
requerit:
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3.1. Certificat de capacitació expedit o homologat per la Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, en el cas d’ensinistradors, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 5 del
Decret 145/2000, de la Generalitat Valenciana.
3.2. Certificat de declaració i registre de Nucli Zoològic.
3.3. Escriptura de constitució de l’entitat jurídica i número d’afiliació fiscal.
3.4. Programa Tècnicosanitari que haurà de realitzar un Veterinari col·legiat, el qual
ha de ser visat pel Col·legi de Veterinaris i estar d’acord amb la legislació vigent amb
aquesta finalitat.
3.5. En cap cas s’atendrà la sol·licitud de la llicència per a la persona interessada que
estiga immersa en un procés sancionador per infraccions en matèria de tinença d’animals o
els delictes citats, mentre no es dicte resolució ferma.

4. Admesa la sol·licitud, i a la vista de la documentació presentada, es podran realitzar totes
aquelles diligències que es consideren necessàries amb vista a verificar el compliment dels
requisits per part de la persona sol·licitant, bé requerint a la persona interessada l’ampliació,
millora o aclariment de la documentació aportada, o bé sol·licitant informe o dictàmens als
tècnics o organismes competents en cada cas.

5. Els Serveis Municipals, amb la col·laboració d’altres organismes públics, podran verificar
la idoneïtat de l’habitacle que allotjarà els animals, les seues condicions d’habitabilitat i la
seua adequació a la normativa vigent.

6. Correspon a l’Alcaldia o òrgan delegat, a la vista de l’expedient tramitat, resoldre, de
forma motivada, la concessió de la llicència. Cada llicència expedida serà registrada i dotada
d’un número identificatiu.

7. Si es denegara la llicència a una persona sol·licitant que estiguera en possessió d’un
animal potencialment perillós, estarà obligat a entregar-lo immediatament en depòsit a les
instal·lacions de recollida dels animals de què dispose l’Ajuntament o entitat acreditada per
al seu allotjament i haurà de comunicar a l’Ajuntament el lloc del seu reallotjament. En el
termini màxim de 10 dies des del seu lliurament, la persona responsable de l’animal haurà
de comunicar de manera expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència
corresponent, a la qual es farà lliurament de l’animal, després de l’abonament previ de les
despeses que haja originat la seua atenció i manteniment.

Article 19. Vigència
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Aquesta llicència administrativa haurà de renovar-se abans de transcórrer cinc anys des de
la data d’expedició per períodes successius de la mateixa duració.
No obstant això, la llicència perdrà la seua vigència en el moment en què el seu titular deixe
de complir qualsevol dels requisits establits per a la seua obtenció.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu
titular en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es produïsquen, a l’òrgan
competent del municipi al qual correspon la seua expedició.

Secció primera
De les persones propietàries i tinença d’animals

Article 20. Els animals hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus amos/de les seues
ames, en recintes on no puguen causar danys a les persones, animals o coses. En cas de la
tinença de gossos guardians, ha d’instal·lar-se en aquestes propietats, de forma ben visible,
cartells que advertisquen de la seua existència.
En tot cas, en els espais oberts a la intempèrie s’haurà d’habilitar una caseta o refugi
adequat en protecció, aïllament, espai, neteja i seguretat, que protegisca l’animal de la
climatologia.
Els gossos guardians o destinats a una altra funció no podran estar permanentment lligats,
llevat que es tracte dels catalogats com a potencialment perillosos, que s’atindran a
l’exposat en la norma específica, i, quan ho estiguen, el mitjà de subjecció haurà de
permetre’ls llibertat de moviments, ja que la longitud del lligam no ha de ser inferior a la
mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l’animal, presa des del musell fins al
naixement de la cua. En aquests casos es disposarà d’un recipient de fàcil abast amb aigua
potable neta.

Article 21. La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans queda condicionada a
un allotjament adequat per a l’animal, a no atemptar contra la higiene, la salut i la seguretat
pública i al fet que no causen molèsties als veïns / les veïnes, sense que el nombre
d’animals puga servir de causa o justificació.

Article 22. Les autoritats municipals podran requerir tots aquells documents i informes que
siguen necessaris per a comprovar les condicions de tinença d’animals. Es facilitarà la labor
inspectora i la no-aportació de la documentació que es requerisca, serà objecte de sanció,
sense perjudici de l’adopció de mesures cautelars. Transcorregut el termini que s’atorgue i
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no presentats els documents, s’entendrà que aquests documents no es tenen amb caràcter
general.

Article 23. En qualsevol cas, quan es decidisca per part de l’Alcaldia-Presidència o regidor
que tinga la delegació, després de l’informe tècnic previ i sentits els propietaris/àries, que no
és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o local, les ames/els amos d’aquests hauran
de procedir al seu desallotjament, i si no ho feren voluntàriament, després de ser requerits
per a això, ho faran els Serveis Municipals a càrrec d’aquells, sense perjudici de l’exigència
de la responsabilitat corresponent.

Article 24. Igualment, l’Ajuntament, podrà confiscar o ordenar l’aïllament dels animals de
companyia en casos de maltractaments, tortura, que presenten símptomes d’agressió física
o desnutrició, després de la tramitació prèvia tramitació de l’expedient corresponent i com a
mesura cautelar. Serà procedent l’adopció d’idèntiques mesures quan s’haguera
diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les persones o a altres animals, siga per
a sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los en cas de malaltia
incurable o sofriment insuperable, si fóra necessari, després de l’informe previ d’un
professional veterinari.

Article 25. Es prohibeix la permanència continuada dels gossos, gats i qualsevol animal que
puga veure’s afectat per aquesta situació, a les terrasses i balcons, sempre que el lloc no
siga adequat quant a espai, neteja, protecció, seguretat i/o es deriven molèsties al veïnat.
Les persones propietàries o tenidores responsables de l’animal podran ser
denunciades si el gos o gat lladra o miola habitualment durant la nit. També podran ser-ho si
l’animal roman a la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua pròpia
naturalesa, o si el seu lloc de refugi les empitjora.
Es tindrà especial cura d’evitar les molèsties que puguen produir els animals per
sons o qualsevol tipus de soroll, tant si es troben a l’interior dels habitatges com a l’exterior,
en horari comprés entre les 22 hores i les 8 hores.

Article 26. Queda prohibida la circulació pels espais i vies públiques d’aquells gossos que
no vagen proveïts de collaret, acompanyats i conduïts mitjançant cadena resistent, corretja o
similar. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l’animal així ho aconselle per ser
perillós, agressiu o ho ordene l’autoritat municipal i sota la responsabilitat de l’amo.
Els gossos catalogats com a potencialment perillosos aniran sempre conduïts per
corretja curta no extensible de menys de 2 metres de longitud i proveïts de morrió siga quin
siga el temperament de l’animal.
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Article 27. Quant als gossos catalogats com a potencialment perillosos, no podrà ser
conduït més d’un d’aquests gossos per part d’una sola persona.

Article 28. Queda prohibit traure al carrer animals salvatges o animals d’espècies no
domesticades, encara que estiguen amansides.

Article 29. Totes les mesures sanitàries i de seguretat que s’han de complir en espais
públics, podran ser també exigibles per als espais comuns d’edificacions col·lectives,
urbanitzacions, comunitats de propietaris i similars, d’acord amb la normativa vigent, per les
comunitats de propietaris.

Article 30. Els gossos i altres animals, amb excepció dels qualificats com a potencialment
perillosos, podran estar solts en les zones que autoritze o delimite l’Ajuntament amb aquesta
finalitat.
Als parcs que no tinguen zona delimitada i tancada hauran d’anar proveïts de
collaret, subjectes mitjançant corretja i amb morrió en cas que siga necessari. No podran
accedir a les zones enjardinades en les quals es puguen danyar les plantes ni a zones de
jocs infantils. La persona que l’acompanye serà responsable dels danys que l’animal cause.

Article 31. Es prohibeix l’accés d’animals a llocs públics i zones verdes en les quals
s’indique explícitament.

Article 32. Es prohibeix el bany d’animals en fonts ornamentals o similars, així com que
aquests beguen directament de les fonts d’aigua potable per a consum públic.

Article 33. Les persones que conduïsquen gossos i altres animals, per raons de salubritat
pública, impediran que aquests depositen les seues dejeccions o miccions en les façanes
dels edificis, voreres, passejos, parterres, jardins, zones verdes, zones terroses, parcs i
similars, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit o estada de vianants i jocs infantils.
L’autoritat municipal podrà requerir a l’infractor la neteja de la zona afectada.
Perquè evacuen aquestes dejeccions o miccions, si no hi ha un lloc assenyalat per a
això, hauran de portar-los a la calçada, al costat del rastell en el lloc més pròxim a
l’embornal del clavegueram.
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La persona que conduïsca l’animal està obligada a la seua neteja. De l’incompliment
seran responsables els conductors/es d’animals i, subsidiàriament, els seus titulars.
En cas que les miccions siguen realitzades en la zona de vianants, la persona que
conduïsca l’animal està obligada a la seua neteja amb els mitjans adequats. De
l’incompliment seran responsables els conductors d’animals i, subsidiàriament, els seus
propietaris.
Els excrements podran:
a) Incloure’s en els residus domiciliaris per mitjà de la bossa de recollida habitual.
b) Introduir-se dins de bosses biodegradables perfectament tancades per a ser
depositades en papereres o contenidors de restes.

És obligatori portar bosses per a la recollida dels excrements i, en cas de no portar a
la butxaca cap bossa, aquest fet serà motiu de sanció.

Article 34. El transport d’animals en vehicles particulars s’haurà d’efectuar de manera que
no puga ser pertorbada l’acció del conductor/ra del vehicle, es comprometa la seguretat del
trànsit o els represente als animals condicions inadequades des del punt de vista etològic o
fisiològic. Hauran d’anar allotjats en la part posterior del vehicle i evitar molestar el
conductor/ra al qual no podran tenir accés durant el trajecte, si bé qualsevol element utilitzat
per a transportar animals haurà d’estar homologat i ser compatible amb el benestar animal.

Article 35. La permanència d’animals a l’interior de vehicles sol es permetrà durant un breu
espai de temps, sempre que l’automòbil es trobe a l’ombra i amb les finestretes lleugerament
baixades per a permetre una ventilació suficient. La Policia Local podrà rescatar un animal
deixat a l’interior d’un vehicle si considera que la seua vida corre perill o presenta signes
evidents de sofriment.

Article 36. En el cas de ser atropellat un animal per un vehicle quan aquest circule per les
vies urbanes, i sense perjudici de l’atestat o informe policial que siga procedent alçar de
conformitat amb el que establisquen les lleis i reglaments amb aquesta finalitat, la persona
que condueix el vehicle estarà obligada a comunicar el fet al més prompte possible a les
autoritats competents, a fi de garantir la seguretat per als altres usuaris/àries de les vies
públiques.
En cas de resultar ferit l’animal, el conductor/ra del vehicle tindrà l’obligació, sempre que no
perille la seua integritat física ni la d’altres conductors/res, i d’acord amb el que dispose la
normativa de trànsit, si les persones propietàries de l’animal es trobaren absents o no
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pogueren fer-ho, l’obligació de traslladar l’animal al centre veterinari més pròxim. En cap cas
s’abandonarà un animal ferit.

Article 37. La retirada de cadàvers d’animals, en particular els de companyia o que es
presumisquen identificables o amb amo, trobats en vies, espais i terrenys públics o privats,
requerirà el compliment dels tràmits següents:


Avís a la Policia Local o Forces o Cossos de Seguretat de l’Estat competents.



Comprovació, per l’autoritat actuant, de la identificació de l’animal si la tinguera.



Avís al titular de l’animal, en cas de ser identificable, perquè procedisca a la retirada
del cadàver i la seua exhumació d’acord amb el que es preveu reglamentàriament.



Retirada del cadàver de la via pública pel servei corresponent, en cas de no ser
identificat l’animal i no aparéixer el seu amo.

Article 38. Els gossos-guia d’invidents, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
sobre Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la
Comunicació, podran viatjar en tots els mitjans de transport urbà i tenir accés als locals, llocs
i espectacles públics, sense pagament de suplements, quan acompanyen la persona
invident a la qual serveixen de pigall, sempre que complisquen el que s’estableix en
aquesta, especialment respecte del distintiu oficial o durant el període d’ensinistrament, tot
acreditant degudament aquest extrem.

Article 39. Amb l’excepció exposada en l’article anterior, els animals podran accedir als
serveis de transport públic, quan així estiga disposat en el seu reglament de prestació del
servei, subjectes al compliment dels requisits que es marquen en aquesta Ordenança, així
com en l’article 18 b, punt segon de l’Ordenança reguladora del servei públic urbà de
viatgers de l’Ajuntament d’Alcoi. No obstant això, els conductors encarregats / les
conductores encarregades dels mitjans de transport públic podran prohibir el trasllat
d’animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la resta del passatge. Els
serveis de transport públic podran indicar un lloc determinat en el vehicle per a
l’acomodament de l’animal quan hi haja un lloc específic destinat per al seu transport, pero
sempre hauràn de portar morrió i estar subjecte.

No accediran al servei públic de transport animals malalts, agressius i/o no socialitzats.
En qualsevol cas, podran ser traslladats en transport públic els animals xicotets que
viatgen dins d’una cistella de transport, gàbies o qualsevol altre habitacle que impedisca la
seua escapada i no comporten sofriment per a l’animal.
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Article 40. La pujada o baixada d’animals de companyia als ascensors es realitzarà de tal
forma que no coincidisca amb la seua utilització per part d’altres persones, si aquestes ho
exigiren o l’animal es mostrara agressiu, excepte en els casos de gossos-guia a què es
refereix l’article 38 d’aquesta Ordenança.

Article 41. Els/les titulars d’hotels, pensions, bars, restaurants, cafeteries, establiments de
pública concurrència i similars, podran prohibir a criteri seu l’entrada i permanència de
gossos en els seus establiments i hauran d’assenyalar visiblement a l’entrada aquesta
prohibició. Encara que permesa l’entrada i permanència, caldrà que els gossos estiguen
degudament identificats i vagen proveïts del morrió, en cas necessari, i subjectes per una
cadena o corretja resistent. Aquestes condicions podran ser exigibles per a altres animals de
companyia.

Article 42. No es permetrà l’entrada i permanència d’animals en locals d’espectacles
públics, esportius i culturals, quan l’organització considere que afecten la seguretat i
salubritat pública, excepte en els casos en què, per la naturalesa especial d’aquests,
aquests siguen imprescindibles o amb l’excepció exposada en l’article 38.

Article 43. Queda prohibida l’entrada d’animals en tota classe de locals destinats a la
fabricació, manipulació, emmagatzematge, transport o venda d’aliments.

Secció segona
De les agressions

Article 44. El/la titular, criador/a, tenidor/a o responsable d’un animal agressor que haja
causat lesions a una persona o a un altre animal, així com el/la titular de l’animal agredit,
tindrà l’obligació de sotmetre l’animal a control d’un/una veterinari/ària en exercici lliure de la
seua professió. Serà responsable que l’animal siga sotmés a una avaluació inicial o
reconeixement previ i a un període d’observació de catorze dies següents a l’agressió per un
veterinari en exercici lliure professional. Aquestes actuacions tindran per objecte observar
l’existència d’indicis clínics i/o epidemiològics compatibles amb la ràbia en l’animal.
El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l’observació de l’animal, que serà
entregat al seu propietari o tenidor. A més, haurà d’informar l’entitat gestora del Registre
Informàtic Valencià d’Identificació Animal dels resultats d’aquesta observació, amb els quals
’actualitzarà la dada en aquest registre. Si el veterinari/ària actuant observara indicis clínics
i/o epidemiològics compatibles amb la ràbia, haurà de comunicar aquesta circumstància a
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les autoritats competents en matèria de sanitat animal i salut pública, així com a l’ajuntament
respectiu.
El/la propietari/ària o tenidor/a responsable de l’animal haurà d’entregar a
l’ajuntament una còpia de l’informe veterinari de l’observació dins dels quinze dies posteriors
a aquesta.
Aquestes mesures tenen la consideració d’obligació sanitària, d’acord amb la Llei
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia, per la
qual cosa el seu incompliment tindrà la consideració d’infracció greu.
En qualsevol cas, s’actuarà d’acord amb les directrius del Pla de Contingència per al
Control de la Ràbia en Animals Domèstics a Espanya que es trobe en vigor en cada
moment.
Així mateix, el titular de l’animal agressor o agredit, haurà de comunicar la
mossegada als serveis sanitaris en el termini de vint-i-quatre hores, a fi d’informar del control
sanitari d’aquest, així com facilitar les dades corresponents de l’animal agressor i de la
persona o animal agredit per aquest, així com a la resta d’autoritats competents.
Transcorregudes setanta-dues hores des de la notificació oficial al propietari sense
que s’haja complit el que es disposa anteriorment, l’autoritat municipal podrà adoptar les
mesures oportunes i iniciar els tràmits procedents per a dur a terme l’internament de
l’animal, així com per a exigir les responsabilitats que pertoquen. Les despeses que
s’originen per la retenció i control dels animals seran satisfets pel seu propietari/ària.
En qualsevol cas, totes les autoritats sanitàries que coneguen l’existència d’una
mossegada o una agressió provocada per un animal hauran de comunicar-ho a l’ajuntament
en el qual estiga domiciliat el propietari responsable d’aquest.
Si l’animal agressor fóra dels anomenats abandonats, el servei de recollida d’animals
de la via pública o les persones agredides si ho pogueren realitzar, procediran a la seua
captura i internament en l’alberg d’animals corresponent, amb les finalitats indicades.
Si l’animal agressor és un gos, encara que el mateix no es trobe dins de les races
tipificades com a potencialment perilloses, serà considerat gos potencialment perillós aquell
animal de l’espècie canina que manifeste una conducta marcadament agressiva, o bé quan
hagen protagonitzat agressions o mossegades a persones o a altres animals i l’agressió dels
quals haja sigut comunicada o puga ser acreditada degudament.
Aquells titulars responsables d’un gos del qual haja sigut comunicada una agressió a
l’Ajuntament i la seua raça no estiga inclosa dins de les qualificades com a potencialment
perilloses, hauran de presentar, d’acord amb el resultat de l’informe corresponent,
l’acreditació de l’ensinistrament duta a terme per un ensinistrador acreditat per la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i
l’informe del veterinari habilitat, amb el resultat d’informe tècnic o sol·licitud de llicència
administrativa per a la tinença d’un animal potencialment perillós en el termini d’un mes.
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En cas que el titular de l’animal agressor o agredit no presente la documentació
requerida per les autoritats competents, es procedirà a tramitar aquells expedients
administratius que puguen correspondre.

Article 45. Quan per manament de l’autoritat competent, s’ingresse un animal en les
instal·lacions on es preste el servei municipal de recollida d’animals abandonats, l’ordre
d’ingrés haurà de precisar el temps de retenció o observació al fet que haja de ser sotmés i
la causa d’aquesta; a més, s’haurà d’indicar a càrrec de qui se satisfaran les despeses que
per aquestes causes s’originen.
En cas contrari, transcorreguts vint dies des de l’internament de l’animal sense haver
sigut recollit, es podrà procedir al reallotjament o, excepcionalment, al seu sacrifici per
mètodes ràpids i incruents en cas de ser un animal agressiu de difícil recuperació, patir
malaltia incurable o qualsevol altra causa que li produïsca un sofriment intens i irreversible,
sempre sota criteri veterinari i segons la normativa vigent.

Article 46. L’autoritat municipal disposarà, després de l’informe previ del Servei Veterinari
competent, el sacrifici, sense cap indemnització, dels animals als quals s’haguera
diagnosticat ràbia.
CAPÍTOL SISÉ
Animals silvestres

Article 47. La tinença, comerç i exhibició dels animals de la fauna autòctona o no,
procedents d’instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb finalitats comercials
requerirà, a més del compliment del que es disposa en l’article 86, la possessió del certificat
acreditatiu d’aquest extrem. Si es tractara d’espècies protegides pel Conveni CITES, es
requerirà la possessió del certificat CITES.

Article 48. En relació amb la fauna al·lòctona, es prohibeix la caça, tinença, dissecció,
comerç, trànsit i exhibició pública, incloent-hi els ous, cries o restes de les espècies
declarades protegides, d’acord amb els tractats i convenis subscrits per Espanya.
Únicament podrà permetre’s la seua tinença i comerç, en els supòsits expressament
previstos en les normes que els siga aplicable. En aquests casos, s’haurà de posseir la
documentació que demostre la seua tinença legal segons el que és disposat pels reglaments
(UE), relatius a l’aplicació per Espanya del Conveni Internacional d’Espècies Amenaçades
de la Flora i Fauna Silvestres (CITES).
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Article 49. Queda prohibida la mera exposició pública d’animals silvestres, així com la seua
exhibició en locals d’oci o diversió i/o en qualsevol altre lloc de pública concurrència.

Article 50. L’estada d’aquests animals en habitatges queda condicionada a la seua tinença
legal, a l’estat sanitari d’aquests, a no atemptar contra la higiene i salut pública, al fet que no
causen riscos o molèsties als veïns i a un allotjament correcte, d’acord amb els seus
imperatius biològics.

CAPÍTOL SETÉ
Animals domèstics de producció

Article 51. La presència d’animals domèstics de producció, definits en l’art. 4, quedarà
restringida a les zones permeses en el PGOU, i no podran, en cap cas, romandre en els
habitatges. Seran allotjats en construccions aïllades, adaptades a les característiques de
cada espècie.

Article 52. Es presumirà l’existència d’explotació quan es tinguen animals de diferent sexe o
no i hi haja activitat comercial, per la qual cosa es requerirà en aquest cas l’obtenció de la
Llicència Municipal corresponent i la inscripció en els registres de la Conselleria competent.

Article 53. Els animals de producció que es tinguen com a animals de companyia estaran
subjectes al programa sanitari específic per a l’espècie de què es tracte, i s’exigiran les
mateixes condicions de tinença i benestar que per als animals pròpiament de companyia.

Article 54. El trasllat d’animals, tant dins del terme municipal com fora d’aquest, es durà a
terme de conformitat amb el que s’estableix en la Llei corresponent de sanitat i benestar
animal i l’altra legislació aplicable.

Article 55. Quan en virtut d’una disposició legal o per raons sanitàries greus, no haja
d’autoritzar-se la presència o permanència d’animals en determinats locals o llocs, l’Autoritat
Municipal, després de l’oportú expedient previ, podrà requerir als/les titulars responsables
perquè els desallotgen voluntàriament o obligar a això, en defecte d’això, sense perjudici de
les responsabilitats civils i penals que pertocaren.

CAPÍTOL HUITÉ
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Animals abandonats

Article 56. Els animals aparentment abandonats seran recollits i conduïts a les instal·lacions
on es preste el servei municipal de recollida d’animals abandonats.

Article 57. Els animals silvestres autòctons catalogats, seran entregats com més prompte
millor als Serveis Territorials de la Conselleria competent.
Abans del lliurament a aquests Serveis dels animals silvestres al·lòctons, en cas de tenir
identificació, es comprovarà la legalitat de la seua possessió. En cas de no tenir identificació
o de comprovar la il·legalitat de la seua possessió, seran entregats als Serveis Territorials de
la Conselleria de Medi Ambient.
En qualsevol cas el lliurament d’animals silvestres autòctons catalogats o al·lòctons, si es
tracta d’espècies protegides, podria fer-se sense perjudici de la previsió del seu lliurament
posterior als Centres de rescat constituïts amb aquesta finalitat i previstos en els convenis
Internacionals.

Article 58. Atenent raons de seguretat, salut pública i tal com queda indicat en l’ordenança
municipal d’higiene, queda prohibit facilitar aliment als coloms i gats en particular i animals
en general, excepte en els casos autoritzats expressament

Article 59. L’alimentació a gats sense amo conegut tan sols es podrà realitzar utilitzant
pinso sec, i s’haurà de netejar posteriorment la zona afectada per part de per personal
voluntari acreditat per al manteniment de la colònia corresponent, en el marc del projecte
CES (captura, esterilització i solta).

Article 60. Les colònies de gats ferals, entenent com a tals aquelles compostes per un
determinat grup de gats no amansits i que ocupen un determinat espai públic o privat a la
ciutat i es concentren per a accedir al menjar i aigua que se’ls subministra, hauran d’estar
autoritzades i registrades a l’Ajuntament i senyalitzades degudament. Per a això, els serveis
municipals determinaran les condicions que han de complir les citades colònies felines i
quines entren dins del marc del projecte CES; i podran controlar les condicions sanitàries de
cadascuna, les quals estan subjectes al compliment dels requisits mínims següents:


Hi haurà una o més persones identificades i responsables de la gestió de la colònia.



Els animals disposaran sempre d’aigua neta. Es posarà el menjar suficient perquè no
queden restes que puguen ser aprofitats per rosegadors o altres plagues.
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El menjar dels animals es posarà en recipients adequats, mai no es tirarà
directament al terra.



Els recipients per a aigua i menjar i els llocs de refugi mai no ocuparan vies de trànsit
per als vianants o rodat. En les zones privades dependrà del consentiment dels seus
propietaris/àries.



L’entorn on es troben els animals estarà net, s’hauran de recollir periòdicament els
excrements que generen, així com les restes d’aliments, a fi d’evitar males olors i
proliferació d’altres vectors animals.



La colònia estarà subjecta a un programa sanitari de desparasització i vacunació, així
com al projecte CES.



Les colònies de gats no ocuparan espais pròxims a llocs en els quals es constate un
perjudici sanitari.



Almenys una vegada cada dos mesos, els gestors i voluntaris de les colònies
analitzaran els resultats, amb l’anàlisi d’indicadors i les urgències dels voluntaris, i
n’estudiaran els punts forts, els febles, noves propostes, etc.

Les colònies de gats que no complisquen els requisits assenyalats seran
considerades col·lectivitats d’animals abandonats.

Article 61. Els gossos, gats o altres espècies animals que circulen en poblacions o vies
interurbanes desproveïts de collaret o cap identificació, sense ser conduïts per una persona,
així com aquells el propietari o responsable dels quals no estiga en poder de cartilla
sanitària/passaport oficial i no el tinga identificat pels sistemes establits, seran recollits pels
Serveis Municipals i a la seua nova destinació precedirà un període de retenció de vint dies
com a mínim, durant el qual podran ser regularitzats o recollits per la persona que acredite
ser el seu propietari/ària o posseïdor/ra, després de l’abonament previ de les despeses
corresponents.
Si l’animal porta identificació, s’avisarà el propietari/ària, i aquest tindrà un termini de deu
dies per a recuperar-lo a partir del moment en què tinga coneixement del parador de
l’animal. Si no ho fa així, s’entendrà abandonat.
La sostracció o desaparició d’un gos o un altre animal identificat, haurà de ser denunciada o
comunicada en el termini màxim de vint-i-quatre hores. La falta de denúncia o comunicació
en aquest termini serà considerada abandó, excepte prova en contra.

Article 62. Els animals abandonats, si pertanyen a la fauna silvestre autòctona, s’hauran
d’entregar als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient o, directament
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s’alliberaran, si aquesta dóna el seu consentiment en un lloc autoritzat, quan les condicions
físiques de l’animal ho permeten.

Article 63. El sacrifici dels animals abandonats no retirats ni cedits, si són animals agressius
de difícil recuperació, patir malaltia incurable o qualsevol altra causa que els produïsca un
sofriment intens i irreversible, s’haurà de realitzar per procediments instantanis, indolors i no
generadors d’angoixa, i quedarà absolutament prohibit l’ús d’estricnina o altres verins, així
com procediments que ocasionen la mort amb sofriments, d’acord amb la normativa vigent.
El sacrifici haurà de ser fet per personal veterinari qualificat, després de l’informe previ
corresponent, ja que es considera sempre que la fi última és la consecució de “sacrifici 0”.

Article 64. Durant la recollida i retenció es mantindrà els animals en condicions compatibles
amb els imperatius biològics de la seua espècie, i se’ls causarà el menor sofriment possible.

CAPÍTOL NOVÉ
Dels serveis municipals

Article 65. Correspon a l’Ajuntament la recollida, lliurament en adopció i el sacrifici d’animals
abandonats en els casos que siga ineludible. A tal fi, disposarà de personal capacitat i
d’instal·lacions adequades, o realitzarà el servei a través de preferentment associacions de
protecció i defensa dels animals o altres rntitats la fi de les quals siga la protecció i defensa
dels animals.

Article 66. L’Ajuntament podrà autoritzar les associacions protectores i de defensa dels
animals legalment constituïdes que ho sol·liciten, de fer-se càrrec de la recollida,
manteniment i adopció o sacrifici d’animals abandonats.

Article 67. Correspon a l’Ajuntament d’Alcoi la vigilància i inspecció dels establiments de
cria, venda i guarda d’animals de companyia en els termes establits en l’art. 24 de la Llei
4/1994, de 8 de juliol.

Article 68. Els Serveis Municipals podran efectuar el control de zoonosi i epizoòties d’acord
amb les circumstàncies epizootiològiques existents i les normes dictades amb aquesta
finalitat, sense perjudici de la intervenció d’altres organismes competents.
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Article 69. En els casos de declaració d’epizoòties, els amos / les ames d’animals de
companyia hauran de complir les disposicions preventives que siguen dictades per les
autoritats competents.
Els animals de companyia hauran de ser desparasitats, vacunats contra la ràbia, així com
contra qualsevol altra malaltia d’acord amb la legislació vigent i quan les autoritats sanitàries
competents ho consideren necessari.

Article 70. Correspon a l’Ajuntament d’Alcoi la gestió de les accions preventives
necessàries, respecte dels animals de companyia, que podran arribar a la retirada de
l’animal.
Amb aquesta finalitat, s’atendran especialment les circumstàncies d’aquells animals que
presenten antecedents d’agressivitat cap a l’entorn humà, o no se’ls realitzen els
tractaments
obligatoris
després
d’una
mossegada,
i
podran
ser
desallotjats/confiscats/decomissats per part de l’autoritat corresponent, la qual tindrà com a
fonament la comunicació d’aquests fets.
L’autoritat o els seus agents podran ordenar la retirada i observació dels animals la protecció
dels quals es regula en aquesta Ordenança en els centres dependents de l’Administració
Pública amb aquesta finalitat, quan la seua actitud agressiva, estat d’abandó o malaltia
puguen representar un perill potencial per al mateix animal, la seguretat i salut de les
persones i altres animals.

Article 71. L’autoritat municipal disposarà, després de l’informe previ dels Serveis
Veterinaris corresponents el sacrifici, sense cap indemnització, dels animals als quals
s’haguera diagnosticat ràbia o una altra malaltia zoonòtica de gravetat especial per a les
persones i/o altres animals, així com aquells que constituïsquen un perill públic.
Els animals que ingressen en l’Alberg d’Animals amb clars símptomes de patir malalties
contagioses de curs agut, en estat terminal i/o greument ferits, podran ser sacrificats, segons
el criteri veterinari, abans que finalitze el termini mínim de retenció, les quals hauran de
justificar-se de forma motivada, si és procedent aquesta actuació, davant el servei municipal
competent.

Article 72. La recollida d’animals morts abandonats serà duta a terme pels serveis
municipals en les condicions higièniques adequades. Prèviament a la seua incineració o
destrucció higiènica, s’intentarà localitzar la persona propietària o responsable de l’animal
mort, per si vol fer-se càrrec d’aquest, sense perjudici de les despeses i responsabilitats que
se’n deriven.
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CAPÍTOL DESÉ
Associacions de protecció i defensa dels animals
Centres de recollida d’animals

Article 73. Són associacions de protecció i defensa dels animals, les legalment constituïdes,
sense finalitats de lucre, que tinguen com a objectiu principal la defensa i protecció dels
animals.
Les associacions de protecció i defensa dels animals que posseïsquen els requisits
determinats reglamentàriament, hauran d’estar inscrites en un registre creat amb aquesta
finalitat, regulat per la Llei 4/1994, de 8 de juliol, i la resta de legislació que corresponga, i
se’ls atorgarà el títol d’entitat col·laboradora. Amb aquestes es podrà formalitzar un conveni
o contracte per a la realització d’activitats encaminades a la protecció i defensa dels animals.
Aquestes associacions podran obtenir la condició de societats d’utilitat pública després del
compliment previ dels requisits que marca la legislació vigent.
Les/els agents de l’autoritat prestaran la seua col·laboració i assistència a les
associacions de protecció i defensa dels animals declarades entitats col·laboradores, en les
gestions incloses en les seues finalitats estatutàries.

Article 74. Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals que gestionen un
refugi/alberg hauran de portar, degudament emplenat, un llibre de registre en el qual
figuraran les dades relatives a les altes i baixes d’animals produïdes en l’establiment, i
qualsevol altra incidència que exigisquen les normes aplicables.
Article 75. Els refugis d’aquestes associacions són nuclis zoològics i, consegüentment,
estan subjectes al compliment dels requisits establits en la legislació vigent.
A més, tindran implantat un programa sanitari que inclourà com a mínim la
desparasització interna i externa de tots els animals, les vacunacions obligatòries i aquelles
que per la situació endèmica siguen aconsellables. Els cadells de gossos i gats (menys de 6
mesos d’edat) tindran un pla específic de vacunacions d’acord amb el seu estat i edat, que
garantisca un estat sanitari adequat. Disposaran d’instal·lacions suficients per a l’aïllament
d’animals malalts i les dependències es desinfectaran amb la periodicitat necessària; i haurà
de quedar constància de tot el que es disposa.
Article 76. Col·laboraran amb l’Ajuntament en el cens municipal dels gossos.

Article 77.
1. El refugi d’associacions o els centres d’acolliment disposaran de programes per a la
promoció de la cessió, adopció o altres alternatives per a tots els animals allotjats al
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centre que hagen superat els períodes d’estada establits, excepte en els casos en
què, atés el seu estat sanitari i/o comportament, els serveis veterinaris consideren el
contrari. Els lliuraments en adopcions es realitzaran amb l’esterilització corresponent,
tant en mascles com en femelles o amb compromís d’esterilització si hi haguera una
altra causa justificada degudament.
2. Quan la permanència d’un animal en l’alberg/centre comporte, segons criteri dels
serveis veterinaris, un menyscapte de la seua salut i benestar, aquest podrà ser cedit
amb caràcter provisional en custòdia, després de la sol·licitud prèvia de la persona
interessada.
La cessió en custòdia no comporta l’adquisició de cap dret sobre l’animal enfront de
les persones propietàries, encara que si que constituirà opció preferent en l’adopció, en el
moment que aquesta resulte possible.

Article 78. Els centres d’acolliment d’animals/albergs d’animals disposaran d’uns serveis
veterinaris que garantisquen permanentment la vigilància de l’estat físic, sanitari i de
benestar animal i informarà les autoritats competents sobre l’estat dels animals albergats.

CAPÍTOL ONZÉ
Establiments de cria i venda d’animals

Article 79. Els establiments dedicats a la residència temporal, ensinistrament, cria i/o venda
d’animals la comercialització dels quals estiga autoritzada, hauran de complir, sense
perjudici de les altres disposicions que els siguen aplicables, les normes següents:
1. Estaran registrats com a nucli zoològic davant la Conselleria competent en matèria
d’agricultura, segons dispose la normativa vigent aplicable, i el número atorgat estarà
a la vista del públic.
2. Hauran de disposar de les llicències urbanístiques i ambientals segons la normativa
corresponent.
3. Portaran un registre que estarà a la disposició de l’Administració en el qual
constaran, a més de les dades que reglamentàriament s’establisquen, les entrades i
eixides d’animals i els controls periòdics als quals s’hagen sotmés aquests.
4. Emplaçament, amb l’aïllament adequat que evite el possible contagi de malalties o
d’animals estranys.
5. Disposaran d’instal·lacions i equips que proporcionen un ambient higiènic, defensen
de perills els animals i faciliten les accions zoosanitàries.
6. Estaran dotats d’aigua corrent potable freda i calenta.
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7. Disposaran d’elements per a l’eliminació higiènica de fems i aigües residuals, de
manera que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a les persones.
8. Tindran recintes, locals i gàbies de llavat fàcil i desinfecció per a l’aïllament i
observació d’animals malalts o sospitosos de malaltia, d’acord amb les necessitats
fisiològiques i etològiques de l’animal.
9. Disposaran de llavadors i mitjans idonis per a la neteja i la desinfecció de locals,
material i utensilis que estiguen en contacte amb els animals i, en el seu cas, dels
vehicles utilitzats per al transport d’aquests quan aquest es necessite. Disposar d’un
pla de control de plagues.
10. Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o eliminació higiènica de
cadàvers d’animals i matèries contumaces.
11. Garantiran la il·luminació i ventilació suficient, tant natural com forçada.
12. Els productes alimentosos per a animals estaran en envasos íntegres, etiquetatges i
mai no s’emmagatzemaran directament sobre el terra.
13. Informaran els seus clients de l’obligatorietat de donar d’alta en el Cens Municipal els
animals adquirits identificats, d’acord amb la normativa vigent en cada cas.
14. Els animals hauran de vendre’s desparasitats i lliures de qualsevol malaltia amb un
certificat veterinari acreditatiu de l’estat de salut.
15. Els gossos i gats s’han de vendre desparasitats, lliures de qualsevol malaltia i
vacunats contra totes les malalties que l’autoritat establisca, de conformitat amb la
seua espècie i edat. Així mateix, els gossos s’hauran d’entregar degudament
identificats mitjançant un xip i amb la seua cartilla o passaport degudament emplenat
i actualitzat.
16. La venda d’animals està prohibida als/les menors de díhuit anys i a persones
incapacitades, sense l’autorització dels que tenen la seua pàtria potestat o la seua
custòdia.
17. La compravenda d’animals haurà de ser realitzada per persones físiques o jurídiques
autoritzades degudament.
18. Els cadells de gossos i gats hauran de tenir una edat mínima de tres mesos en el
moment de la venda a fi d’evitar problemes de salut o d’abandons.
19. Els animals seran mantinguts en espais suficients, nets, rebran les atencions i el
maneig d’acord amb les seues necessitats etològiques i els animals gregaris es
tindran en grups.
20. Els gossos i gats disposaran d’aigua de manera permanent, menjar amb intervals
necessaris, els seus espais estaran lliures d’excrements, seran amplis i disposaran
en la mesura que siga possible de llum i ventilació naturals.
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21. Els ocells disposaran de menjar i aigua neta de manera permanent, no estaran
amuntegats i les seues instal·lacions seran espaioses, es netejaran diàriament i
disposaran de llum i ventilació naturals en la mesura que siga possible.
22. La venda d’altres animals, com ara peixos, rèptils, rosegadors, furons, etc., es faran
sempre atesos els criteris d’espai, neteja i d’acord amb les característiques
etològiques de cada espècie.
23. Els animals destinats a la venda no es podran exhibir en aparadors o zones
exposades a la via pública.
24. Els centres de venda facilitaran l’adopció d’animals de companyia, mitjançant la
col·laboració amb els centres d’acolliment d’animals abandonats. Per a això
disposaran dels mitjans electrònics o publicitaris que demostren aquesta
col·laboració.
25. Per a les espècies animals que estiguen sotmeses a una regulació especial, la
persona interessada haurà d’acreditar estar en possessió de la documentació que
demostre la seua tinença legal segons el que es disposa en els reglaments (CEE),
relatius a l’aplicació per Espanya del Conveni sobre el comerç internacional
d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES).
Si procedeix d’una granja legalment constituïda i objecte de protecció CITES, tindrà
la necessitat d’acompanyar un document CITES a fi d’acreditar-ne la procedència.

Article 80. L’existència d’un Servei Veterinari dependent de l’establiment que atorgue
certificats de salut per a la venda d’animals, no eximirà el venedor/a de responsabilitat
davant malalties d’incubació no detectades en el moment de la venda. S’establirà un termini
de garantia mínima de deu dies, per si hi haguera lesions ocultes o malalties en incubació.

Article 81. El venedor/a haurà d’entregar al comprador/ra un document acreditatiu de la
transacció, en el qual constaran els extrems següents relatius a l’animal objecte d’aquesta:
a) Espècie.
b) Raça i varietat.
c) Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
d) Codi d’identificació.
e) Procedència de l’animal.
f)

Nom de l’anterior propietari o propietària, si escau.

g) Número de l’animal en el llibre de registre del comerciant.
h) Número de nucli zoològic del venedor/a i, si escau, del comprador/a.
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i)

Controls veterinaris als quals s’ha de sotmetre l’animal venut i la periodicitat
d’aquests.

En cas que es venga un animal pertanyent a una de les espècies subjecta a
protecció especial, el document a què fa referència l’apartat anterior haurà de detallar el
número i les dades exigides per la normativa reguladora del comerç d’aquests animals.
El comprador/ra i el venedor/ra dels animals estan obligats a conservar el document
acreditatiu de la procedència de l’animal.

Article 82. La tramitació i concessió de l’instrument d’intervenció ambiental corresponent per
a la posada en funcionament d’aquesta mena d’establiments destinats a la cria i venda
d’animals de companyia, estarà condicionada al compliment de la Llei 4/1994, de 8 de juliol,
sobre Protecció d’Animals de Companyia, en el seu decret de desenvolupament, en la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats i aquella
normativa que siga vigent.

CAPÍTOL DOTZÉ
Establiments per al manteniment d’animals

Article 83. Les residències, les escoles d’ensinistrament, les dules, els albergs, refugis, els
albergs/centres d’acolliment tant públics com privats i altres instal·lacions creades per a
mantenir als animals domèstics de companyia, requeriran l’obtenció de l’instrument
d’intervenció ambiental corresponent, així com la declaració de nucli zoològic per part de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, com a
requisit imprescindible per al seu funcionament. El número atorgat estarà en l’exterior, a la
vista del públic.

Article 84. Cada centre haurà de portar un registre amb les dades de cadascun dels animals
que ingressen en aquest i de les persones propietàries. Aquest registre estarà a la disposició
de l’autoritat competent, sempre que aquesta el requerisca. Així mateix, hauran de
col·laborar amb l’Ajuntament en el cens d’animals de companyia.
L’Administració competent determinarà les dades que hauran de constar en el registre, que
inclouran com a mínim ressenya completa de l’animal, procedència, número de registre en el
cens i codi d’identificació, certificat de vacunació, desparasització i estat sanitari en el
moment del depòsit, amb la conformitat escrita de les dues parts.
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Article 85. Hauran de disposar d’un servei de veterinari responsable del programa sanitari,
de vigilar l’estat físic dels animals residents i el tractament que reben. En el moment del seu
ingrés es col·locarà l’animal en una instal·lació aïllada i se’l mantindrà allí fins que el
veterinari/ària del centre dictamine el seu estat sanitari.
Serà obligació del servei veterinari del centre vigilar que els animals s’adapten a la nova
situació, que reben alimentació adequada i no es donen circumstàncies que puguen
provocar danys; i per a aixó s’hauran d’adoptar les mesures oportunes en cada cas.

Article 86. Quan un animal emmalaltisca, el centre ho comunicarà immediatament al seu
propietari/ària o responsable, si n’hi haguera, que podrà donar l’autorització per a un
tractament veterinari o recollir-lo, excepte en casos de malalties contagioses, en què
s’adoptaran les mesures sanitàries pertinents. Disposaran per a això d’instal·lacions aïllades
de fàcil llavat i desinfecció.

Article 87. Les persones titulars de residències d’animals o instal·lacions similars prendran
les mesures necessàries per a evitar contagis entre els animals residents i de l’entorn.

Article 88. Els parcs zoològics, aquaris, aviaris, reptilaris i altres centres d’acolliment,
hauran de complir les condicions enumerades en aquest capítol com a requisit
imprescindible per al seu funcionament.
Els parcs zoològics hauran de complir les condicions establides en el capítol VII del
Decret 158/1996, de 13 d’agost, del Consell, o, en general, les que determinen les lleis.
Les funcions principals dels zoològics que s’establisquen en el terme municipal d’Alcoi seran
l’educativa, la investigació i la de conservació de la vida de l’animal en el seu medi natural, i
es rebutjarà la seua mera exposició pública en recintes més o menys tancats.
No estarà permesa la instal·lació de circs, exposicions, fires o similar en les quals es
posseïsquen animals fers.

Article 89. L’Ajuntament podrà concedir ajudes a les entitats autoritzades de caràcter
protector per al manteniment i la millora dels establiments destinats a la recollida d’animals
abandonats, sempre que aquests complisquen els requisits que s’establisquen en aquesta
ordenança i les lleis.

CAPÍTOL TRETZÉ
Dels animals en espais públics
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Secció primera
Zones Públiques d’Esplai Caní

Article 90. Les zones d’esplai caní són espais públics degudament senyalitzats i delimitats,
per a l’ús per part dels amos de gossos en els quals podran mantenir-los solts. En aquests
espais els usuaris d’aquests estaran subjectes al compliment dels requisits següents:
Ubicació i dimensions: Es procurarà que aquests espais no estiguen pròxims a
habitatges, seran fàcilment accessibles, adaptats a l’entorn, d’ús exclusiu per als gossos i
amb una extensió superficial que permeta als animals córrer. Tindran unes dimensions de
1.000 m², excepte en aquells espais que no siga possible per les característiques de la
ubicació.

Equipament bàsic:
1. El punt d’accés per als vianants amb doble porta d’entrada de fàcil obertura per a
evitar escapades i el més allunyada possible de la zona d’esplai. Podrà haver-hi una
segona porta d’accés per a serveis de manteniment, que permeta el pas de vehicles
o maquinària.
2. La tanca haurà de tenir una altura mínima de 1,5 m, serà segura, no lesiva, i haurà
d’estar ancorada o enterrada en la seua part inferior per a evitar escapades.
3. El substrat del sòl serà de granit descompost, arena, etc.
4. La vegetació no serà tòxica per als animals. Disposarà de vegetació en el perímetre
per a evitar escorrenties i, si és possible, d’acord amb la mena de terra, arbres per a
ombra.
5. Disponibilitat d’aigua potable. Sempre que siga possible hi haurà fonts per a gossos
amb presa d’aigua, desguàs i pavimentació al seu voltant. Aquestes es podran
mantenir tancades per necessitat sanitàries o epidemiològiques.
6. Disposarà de papereres i equipaments en un nombre suficient per a la recollida
d’excrements.
7. Senyalització. Hi haurà cartelleria en els accessos amb les normes d’ús i horari.
8. Podran col·locar-se bancs a l’interior perquè els propietaris dels animals hi puguen
seure.

Normes d’ús:
1. Les deposicions dels animals hauran de ser recollides immediatament i depositades
en les papereres amb bossa tancada, preferentment biodegradable.
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2. No es podrà accedir amb més de dos gossos per adult.
3. Les portes es mantindran tancades en qualsevol moment.
4. Els gossos estaran controlats pels seus amos en qualsevol moment; visibles i sota el
control per veu.
5. No es permetrà que els animals caven o facen clots.
6. Les races de gossos catalogades com a potencialment perilloses, estaran subjectes i
amb morrió.
7. Els animals agressius o no socialitzats hi tindran prohibit l’accés.
8. No accediran gosses en zel ni animals malalts.
9. No es podrà accedir amb menjar, joguets o pilotes.
10. Tots els animals que hi accedisquen estaran censats, tindran microxip i els
tractaments profilàctics obligatoris actualitzats.
11. Els propietaris hauran de tenir la corretja disponible, els animals disposaran de
collaret, però no es permetrà collarets de punxes o d’estrangulació i s’evitarà un
lladruc excessiu.
12. No es permetrà l’accés d’altres espècies animals diferents de la canina.
13. S’evitarà el lladruc dels gossos per a evitar molèsties veïnals.

Els agents de l’autoritat podrà requerir en qualsevol moment les mesures
necessàries per a evitar molèsties, problemes sanitaris o de seguretat.

Secció segona
De la participació amb animals en espais públics, desfilades, exhibicions, actes
culturals, concentracions o similars

Article 91. No està permesa l’entrada ni la instal·lació d’animals salvatges en circs a Alcoi,
encara que aquests no participen en l’espectacle, com a manera de garantir la seguretat
ciutadana enfront de les possibles fugides.
Queda prohibit qualsevol esdeveniment amb animals que infringisca els preceptes de
benestar i protecció animal, i la seua participació està condicionada als informes tècnics que
corresponguen.
La participació d’animals en espais públics estarà subjecta a la presentació, amb antelació
suficient, dels documents següents d’acord amb l’espècie:
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 Si no hi ha allotjament d’animals:
1. Memòria descriptiva de l’activitat que es vol desenvolupar que inclourà com a mínim
el següent:


Condicions del transport dels animals i del lloc d’espera abans del començament
de l’esdeveniment.



Descripció del lloc de celebració (croquis), recorregut que es realitzarà, dies i
hores.



Espècie i nombre d’animals que hi participen.



Mesures de seguretat que cal adoptar. Indicació de si està previst el contacte
amb el públic i forma de maneig dels animals, i mesures adoptades per al
benestar animal.



Identificació de les persones responsables del maneig o conducció dels animals;
el mateix haurà de disposar de la qualificació corresponent per al seu transport.

2. Certificat sanitari de trasllat dels animals o document oficial que autoritze el
moviment (en cas d’animals pertanyents a un nucli zoològic).
3. Informe veterinari recent sobre l’estat sanitari dels animals. Aquest informe serà
expedit amb una antelació màxima d’un mes des de la data prevista de
començament de l’activitat.
4. Compromís del veterinari encarregat del control sanitari durant l’activitat, emés en
certificat oficial.
5. Codi REGA que acredite l’explotació de la qual procedeix.
6. Els números d’identificació del xip de cadascun dels animals.
7. Els passaports o documents sanitaris específics de cadascun dels animals amb els
tractaments profilàctics obligatoris.
En cas d’animals potencialment perillosos, s’haurà de presentar a més: llicència
administrativa, assegurança, registre específic i cens municipal, d’acord amb legislació
vigent.

 Amb allotjament d’animals:
A més de la documentació anteriorment indicada, s’haurà de presentar una Memòria
sanitària que haurà d’estar subscrita pel veterinari encarregat del control sanitari, que
reflectisca les condicions del recinte o lloc de descans dels animals, acompanyat d’un
croquis de les instal·lacions amb el seu informe corresponent, el contingut mínim del qual
serà:
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Aïllaments de l’exterior i accessos existents. Recintes i instal·lacions: número,
dimensions, materials de construcció, etc.



Espai disponible per animal allotjat i zona de protecció enfront d’inclemències
temporals.



Previsió de l’administració d’aigua i aliment.



Condicions del transport des de l’origen fins al punt d’arribada.



Lloc o forma prevista d’aïllament d’animals malalts o sospitosos de malaltia.



Forma prevista i autoritzada d’eliminació de cadàvers.



Forma prevista d’emmagatzematge i eliminació de residus animals.



Neteja i desinfecció dels llocs d’allotjament dels animals abans i després de
l’esdeveniment: productes utilitzats, mètode d’aplicació, persona responsable, etc.

Per a tots els casos en què intervinguen animals, l’autoritzat disposarà d’una pòlissa
de responsabilitat la quantia de la qual per capitals mínims, serà d’acord amb l’article 60 del
Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, la pòlissa que complisca aquells
preceptes que marque la legislació vigent. Així mateix, s’haurà d’emplenar i tramitar davant
l’Ajuntament d’Alcoi el model de certificació de l’assegurança de responsabilitat civil, Annex I
del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Amb caràcter general, no s’autoritzaran les activitats amb animals salvatges i/o
exòtics en espais públics, llevat que l’activitat a realitzar siga educativa. Per a això, s’haurà
de presentar un memòria en què s’indique: tinença legal dels animals i que compleixen els
requisits segons la norma aplicable a l’espècie de què es tracte, objectiu, contingut de
l’activitat i acreditar la formació dels professionals que hi participen.
Els agents de l’autoritat comprovaran l’autorització de participació d’animals i podran
requerir en qualsevol moment les mesures necessàries per a evitar molèsties, problemes
sanitaris o de seguretat.

CAPÍTOL CATORZÉ
Infraccions i sancions
Secció primera
Infraccions
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Article 92.
a) Són infraccions a aquesta Ordenança, les accions o omissions, intencionades o no, que
contravinguen els preceptes disposats en aquesta.
Seran responsables de les infraccions, les persones físiques o jurídiques, propietàries,
tenidores o responsables dels animals, independentment del transcurs de temps en la
tinença de l’animal, així com aquelles que per la seua acció i omissió hagen infringit
qualsevol de les normes contingudes en aquesta Ordenança sobre protecció dels animals
de companyia.
La responsabilitat administrativa, en cas que la infracció siga comesa per un menor d’edat,
serà exigida als pares o persones que tinguen els drets de tutoria o guarda legal dels
menors.
En idèntiques circumstàncies a les descrites en el paràgraf anterior, els pares o tutors
seran responsables dels danys i perjudicis que cause l’animal per causa de la seua
escapada o extraviament.
b) L’enterrament no autoritzat d’animals es qualificarà d’acord amb el que s’estableix en el
Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als
subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà; d’acord amb la
Llei 10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana; la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus
i sòls contaminats, i la resta de la normativa que siga vigent.
c) La responsabilitat administrativa prevista en aquest article s’entendrà sense perjudici del
que siga exigible per via penal o civil i la indemnització eventual de danys i perjudicis que
puguen correspondre a la persona sancionada.

Article 93. A l’efecte d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
1. Seran infraccions lleus:
1. La possessió de gossos no censats.
2. Produir molèsties al veïnat de manera freqüent sense que es prenguen mesures
oportunes per a evitar-lo.
3. No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o de
tractament obligatori, o que aquestes estiguen incompletes.
4. El transport d’animals amb vulneració dels requisits establits en l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
5. La venda o donació d’animals a menors de díhuit anys o incapacitats sense
l’autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
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6. La circulació d’animals pels espais i les vies públiques que no vagen proveïts de
collaret identificació i conduïts mitjançant corretja, cordó resistent i sense morrió en
cas que aquest fóra necessari.
7. No adoptar les mesures necessàries per a evitar que els animals de companyia
embruten la via pública.
8. La presència d’animals en zones no autoritzades per a aquests.
9. La presència d’animals en tota classe de locals destinats a la fabricació, manipulació,
emmagatzematge, transport i venda d’aliments.
10. El bany consentit d’animals en fonts, estanys o similars, així com que beguen de
fonts públiques, excepte en les zones habilitades per al seu esplai.
11. La participació d’animals en activitats no autoritzades en espais públics.
12. Deixar gossos tots sols en el domicili o en una altra propietat i que puguen provocar
danys o molèsties a les persones o a ells mateixos.
13. Els titulars o responsables d’animals que infringisquen les normes d’ús de zones
naturals protegides o zones d’esplai caní.
14. Els titulars, tenidors responsables dels animals que es troben a la via pública, en cas
de no portar bossa per a la recollida dels excrements de la via pública.
15. Qualsevol infracció a la present Ordenança, que no siga qualificada com a greu o
molt greu.

2. Seran infraccions greus:
1. La tinença d’animals en habitatges urbans en males condicions higièniques que
atempten contra la salut pública.
2. El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.
3. La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa, o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d’animals.
4. El manteniment d’animals sense l’alimentació o en instal·lacions indegudes des del
punt de vista higiènic, sanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció
sanitària d’acord amb les seues necessitats etològiques segons la raça i espècie.
5. Es considera així la tinença en el nucli urbà, nucli d’habitatges o zones classificades
pel planejament com a sòl urbà residencial, d’animals considerats no domèstics, de
ramaderia o de corral, així com alimentar fora de les zones o colònies controlades, o
per part de les persones no autoritzades per part de l’Ajuntament.
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6. La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris als animals de
companyia.
7. L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d’animals,
cria o venda d’aquests, de qualsevol dels requisits i condicions establits per aquesta
Ordenança.
8. La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o sofriment,
sense autorització prèvia de l’òrgan competent.
9. L’incompliment de l’obligació d’identificar els animals, tal com està previst en la
normativa vigent.
10. No adoptar les mesures necessàries per a evitar l’escapada o extraviament d’un
animal considerat potencialment perillós.
11. El manteniment d’animals en vehicles tancats i al sol.
12. Exhibir als animals de manera ambulant com a reclam.
13. No facilitar la labor inspectora o no aportar la informació o documents requerits per
les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de les
obligacions establides en la normativa vigent i en la present ordenança, així com el
subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa, en casos d’animals
potencialment perillosos.
14. La reincidència en una infracció lleu.

3. Seran infraccions molt greus:
1. El sacrifici o causar la mort dels animals amb sofriments físics o psíquics, sense
necessitat o causa justificada.
2. Alimentar animals amb restes d’altres animals morts que no hagen passat els
controls sanitaris adequats o que patien malaltia infectocontagiosa, amb coneixement
de l’infractor d’aquesta circumstància.
3. Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
4. L’abandó dels animals vius.
5. La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d’animals
quan el mal no siga simulat.
6. L’esterilització, la pràctica de mutilacions, sacrifici o qualsevol acte clínic practicat
sobre animals per personal no veterinari.
7. La venda ambulant d’animals.
8. La cria i comercialització d’animals sense llicències i permisos corresponents.
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9. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que
puguen ocasionar-los sofriments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris
en cas de necessitat.
10. La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i
altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, on se’ls pot ocasionar la mort,
sofriment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
11. La incitació als animals per a envestir contra persones o altres animals.
12. La reincidència en una infracció greu.

Secció Segona
Sancions

Article 94. Sancions per molèsties al veïnat.
Els propietaris d’animals que, per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent,
produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es prenguen les mesures oportunes per a
evitar-ho, seran sancionats amb multes entre 30,05 i 300,50 euros, i, en cas de reincidència
els animals podran ser-los confiscats per l’autoritat, que donaran a aquests animals la
destinació que es crega oportuna.
S’entendrà que hi ha reincidència quan en el període d’un any s’hagueren sancionat
dos o més vegades les conductes descrites en aquest article.

Article 95. Sancions
Les infraccions regulades en la present Ordenança se sancionaran amb multes de
30,05 a 18.030,36 euros.
Les infraccions regulades en la present Ordenança se sancionaran amb multes de
150,25 a 15.025,30 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la normativa
sobre animals potencialment perillosos.

1. Les infraccions lleus es castigaran:
1.1. Amb multes de 30,05 a 601,01 euros, especialment:
1.1.1. No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals de
companyia embruten les voreres, se sancionarà amb una multa de 150,25
euros, la primera vegada.
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1.1.2. La conducta anterior, quan l’animal embrute les zones de jocs o jardins
on acudisquen xiquets, encara que siga sense la presència d’aquests, amb
una multa de 601,01 euros, la primera vegada.
1.2. Amb multes de 150,25 a 300,51 euros, les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.

2. Les infraccions greus se sancionaran:
2.1. Amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros.
2.2. Amb multes de 300,51 a 2.404,05 euros, les relatives exclusivament a
incompliments
de la normativa sobre animals potencialment perillosos.
3. Les infraccions molt greus se sancionaren:
3.1. Amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros.
3.2. Amb multes de 2.404,05 a 15.025,30 euros, les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.

4. La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o el decomís dels
animals objecte de la infracció i totes aquelles mesures cautelars que es consideren
oportunes.
En cas que s’adoptara aquesta sanció accessòria o que s’acordara com a mesura
cautelar o com a conseqüència d’una ordre d’execució subsidiària la retirada d’un animal, les
despeses de manteniment, transport i altres ocasionats pels animals, qualsevol que fóra la
seua naturalesa, seran per compte del propietari o tenidor de l’animal.
5. Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda, tinença, cria o
ensinistrament d’animals, la sanció podrà comportar, a més de la multa, la clausura temporal
de l’activitat fins a un termini màxim de cinc anys.
6. La comissió d’infraccions qualificades com a greus o molt greus podrà comportar
la prohibició d’adquirir altres animals en un termini entre un a deu anys.
7. Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o animals potencialment
perillosos podran portar aparellades com a sancions accessòries la confiscació, decomís,
esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la
suspensió temporal o definitiva de la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos
o del certificat de capacitació d’ensinistrador.

Article 96. Graduació de les sancions
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En la imposició de les sancions es tindran en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions. S’entendrà per reiteració, la
comissió de més d’una infracció de diferent naturalesa en el terme d’un any quan així
haja sigut declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.

Article 97. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordenança prescriuran:
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les infraccions greus als dos
anys i les lleus als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les
imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què la
infracció s’haguera comés. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador, i el termini de prescripció es reprendrà si
l’expedient sancionador estiguera paralitzat per més d’un mes per causa no imputable al
presumpte responsable.
3. El termini de prescripció de les sancions començarà a explicar-se des de l’endemà a
aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. Interromprà la
prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment
d’execució, i tornarà a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d’un mes per
causa no imputable a l’infractor.

Article 98. Procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora
continguts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
La competència per a la instrucció dels expedients recau sobre el regidor delegat
corresponent i la imposició de sancions a l’Alcalde o òrgan delegat que es determine;
actuarà com a secretari el funcionari del servei corresponent.

Article 99.
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L’Ajuntament d’Alcoi podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi
haja indicis d’infracció de les disposicions presents i el fet de no complir els principis bàsics
de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació amb
l’home.
Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se hi ha la confiscació de l’animal
i el seu depòsit en establiments de tinença temporal d’animals, o la clausura temporal de
l’establiment fins que es resolga el procediment sancionador iniciat.

Article 100.
Les persones que siguen objecte d’una sanció administrativa derivada de la comissió
d’infraccions a les ordenances sobre tinença d’animals en l’entorn humà de l’Ajuntament
d’Alcoi, podran optar pel compliment de la sanció administrativa corresponent o acollir-se,
voluntàriament, a la substitució de la multa per treballs en benefici de la comunitat, segons el
règim previst en l’ordenança reguladora de la substitució de la quantia de determinades
infraccions a les ordenances municipals vigents, per treballs en benefici de la comunitat de
l’Ajuntament d’Alcoi, sempre que la sol·licitud es realitze dins del termini i en la forma
escaient en període voluntari i aporte tota la documentació que puga correspondre. Es
comptabilitzarà la realització d’aquests treballs sobre la base de la quantia total de la sanció
imposada.
En aplicació de l’article 85.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan la sanció ferma siga abonada en
un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de
notificació, els serà aplicable una reducció del 20% de l’import de la multa en cas de ser
abonada en període voluntari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
L’Ajuntament programarà i/o col·laborarà en campanyes divulgadores del contingut
d’aquesta Ordenança i prendrà les mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als
animals i a difondre’l i promoure’l en la societat, en col·laboració amb les associacions de
protecció dels animals.
Per mitjà de l’òrgan participatiu “Observatori de protecció i benestar animal”, es
podran plantejar aquelles qüestions d’interés encaminades a la protecció i benestar dels
animals en general.
Quant a les colònies de gats al terme municipal d’Alcoi, serà aplicable, a més del que
es disposa en aquesta Ordenança, el que hi ha redactat en el “Pla municipal de colònies de
gats urbans” que siga vigent.
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Segona.
D’acord amb la normativa existent en matèria de protecció animal i l’altra legislació
complementària, els organismes competents seran considerats òrgans d’execució i
vigilància del que es disposa en aquesta Ordenança que els competisca.

Tercera.
Atesa la convenient participació de tot el col·lectiu veterinari en el desenvolupament i
la vigilància del que s’estableix en aquesta Ordenança, el Col·legi Oficial de Veterinaris de la
Província d’Alacant podrà ser considerat òrgan consultor en totes aquelles activitats
relacionades amb aquesta normativa.

Quarta.
Són mesures provisionals aquelles que pot adoptar l’autoritat competent o els seus
agents a fi de garantir el compliment de les obligacions que es deriven de l’aplicació del
procediment sancionador, o cessar de manera immediata en una acció per part de la
persona infractora que comporte perill per a l’interés públic protegit per l’Ordenança.

Cinquena.
Les despeses que es deriven de les actuacions pertinents per al compliment del que
s’estableix en aquestes ordenances, seran cobertes subsidiàriament pel titular, propietari o
posseïdor dels animals.

Sisena.
La tinença d’animals de companyia podrà estar subjecta al que es disposa en
l’ordenança fiscal de taxes corresponent que li siga aplicable.

Setena.
Els animals pertanyents a la fauna salvatge, domèstica o de companyia i que tinguen
la qualificació de potencialment perillosos, se’ls aplicarà el règim jurídic i sancionador
disposat en la Llei amb aquesta finalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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Única. Queden derogades totes aquelles disposicions d’inferior o igual rang que s’oposen al
seu articulat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província d’Alacant.

Segona.
Queda facultada l’Alcaldia per a dictar totes aquelles ordres o instruccions que
resulten necessàries per a l’adequada interpretació, desenvolupament i aplicació d’aquesta
Ordenança.

ANNEX

ZONES D’ESPLAI CANINES TANCADES:
• Parc del Romeral.
• Parc Auditori Amando Blanquer. Parc de la Zona Nord.
• Parc del Barranquet de Soler.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública la seua aprovació inicial, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que, durant el termini de
trenta dies, les persones o entitats interessades puguen presentar reclamacions i
suggeriments. Si es presentaren, s'hauran de resoldre pel Ple, prèviament a l'aprovació
definitiva de l'Ordenança. En el cas de no haver-hi reclamacions dins del termini fixat,
aquesta Ordenança sobre la convivència amb animals de l'Ajuntament d'Alcoi es
considerarà aprovada definitivament.
TERCER.- Publicar íntegrament el text d'aquesta Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província, després d'haver-se aprovat inicialment, en compliment del que es disposa en
l'article 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
Sr. Alcalde:
Hi havia una breu intervenció per part del regidor de Sanitat, el Sr. Reig.
Sr. Reig:
Gràcies, Sr. Alcalde. Molt bon dia a totes i tots. Amb l'aprovació, el que es pretén en aquesta
ordenança és donar la resposta a les necessitats apreciades i sentides per la societat actual
respecte de la tinença i protecció dels animals de companyia i la convivència amb els
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animals. S'incorporen a l'ordenança zones públiques d'escampament caní i de la participació
amb animals en espais públics, com ara desfilades, exhibicions, actes culturals,
concentracions o semblants. Amb la incorporació d'aquest capítol es regulen els requisits i
les seues normes d'ús, així com la documentació necessària per a l'autorització d'activitats a
la via pública en la qual participen animals. La present ordenança té per objecte fixar la
normativa que assegure una tinença d'animals compatible amb la higiene, la salut pública i
la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals la deguda protecció i el bon
tracte. L'actualització de l'ordenança correspon a la finalitat de més seguretat jurídica a la
ciutadania.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Punt següent.
Sr. Reig:
Sr. Alcalde, un segon. Sr. Alcalde...
Sr. Alcalde:
Sí, sí.
Sr. Reig:
Un segon. A veure, Gràcies, Sr. Alcalde. Vull donar les gràcies, primer que res, a tot el
Departament de Sanitat pel seu gran treball realitzat en la millora d’aquesta ordenança,
igualment a tots els grups en l’abstenció del vot, però a tots els grups que han votat a favor
per la seua aprovació i que és fruit del treball de tots els membres de l'Observatori Animal,
que s’ha fet un treball, jo crec que molt extraordinari, amb les seues aportacions i és fruit,
aquesta ordenança, de tot aquest treball, de tots els que pertanyen al grup de l’Observatori
Animal.
Sr. Alcalde:
Gràcies.
15. 2969/2021 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 278 FINS
A LA NÚM. 761 DEL PERÍODE 2021
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 28 de enero de 2021, núm. 278, al 24 de febrero de 2021, núm. 761.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
16. 5085/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS I GUANYAR MOCIÓ PER A LA TRANSFERÈNCIA
URGENT DE CRÈDIT A LA GENERALITAT VALENCIANA EQUIVALENT AL DEUTE
HISTÒRIC AMB EL PAÍS VALENCIÀ PER A LA LLUITA CONTRA ELS EFECTES DE LA
COVID-19
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Amb data 26 de febrer de 2021 i número de registre general d’entrada 2021005545, es
presenta moció per Esquerra Republicana del País Valencià i a la qual donen suport els
grups municipals Compromís Alcoi i Guanyar Alcoi sobre «Transferència urgent de crèdit a
la Generalitat Valenciana equivalent al deute històric amb el País Valencià per a la lluita
contra els efectes de la Covid-19», el text de la qual és el següent:
«Exposició de motius:
Com ja és sabut, la vergonyosa situació del finançament del País Valencià ha provocat, any
rere any, que la renda per càpita valenciana haja anat allunyant-se de la mitjana estatal en
una situació que no dubtem a qualificar —i no som els únics— d'espoli fiscal.
Per si això fóra poc, l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
no foral, ve del 2009 i segueix caducat, esperant una reforma que moltes vegades ha sigut
promesa,però que mai acaba d'arribar, independentment de quin siga el color del Govern
d'Espanya.
Diversos informes, com el de la mateixa Comissió d'Experts per a la Revisió del Model de
Finançament Autonòmic de 2017, encarregat pel Ministeri d'Hisenda de Cristóbal
Montoro,explicita que si bé la mitjana espanyola de finançament objectiu per habitant
(degudament ajustada a competències homogènies) se situava en 2.175 euros per càpita,
els valencians i les valencianes ni tan sols arribaven als 2.000, situant-se concretament en
1.997 euros per càpita amb aquest sistema de finançament, la qual cosa suposa el 91,8%
de la mitjana estatal. Una situació, sens dubte, insostenible.
Les dades als quals hem de fer referència —donada l'opacitat amb la qual l'Estat ha tracta
thistòricament les balances fiscals amb la seua reiterada negativa a publicar-les — són els
que es van publicar el 2008 fent referència a la situació del 2005; com indica el professor
d'Economia de la Universitat Jaume I de Castelló Celestí Gimeno en el seu llibre L’espoli
fiscal al País Valencià, en aqueixa ocasió van ser utilitzades diverses metodologies, la més
conservadora de les quals xifrava el dèficit del País Valencià en 2.838 milions d'euros anuals
—un 3,22% del PIB— si es feia ús del mètode de càlcul càrrega/benefici. La xifra arribava
als 5575 milions —el 6,32% del PIB— si els càlculs es realitzaven amb el mètode del flux
monetari, el més utilitzat a nivell internacional. Com veiem, amb qualsevol de les dues
metodologies, el País Valencià és un aportador net que paga com si fóra ric malgrat ser una
comunitat pobra. Cal recordar, per si tot això no fóra suficient, que el PIB per càpita del País
Valencià (23.206 euros en 2019) és un 12,2% inferior a la mitjana espanyola (26.430 euros
en 2019) amb el que hauria de ser receptor net de fons i no al contrari, com ve succeint.
Des de l'any 2002, les comunitats autònomes s'han fet càrrec pràcticament de tots els
serveis socials que afecten directament els ciutadans. Els valencians, en aquest temps, l'han
fet no obstant això amb molts menys recursos dels necessaris per a sufragar aqueixa
despesa. Aqueixa diferència suma des d'aqueixa data uns 20.000 milions d'euros del que
s'ha anomenat “deute històric”, segons dades de l'Institut Valencià d'Investigacions
Econòmiques.
A més, ens veiem en la tessitura que, per a aconseguir finançament i garantir els serveis
públics de la seua competència, la Generalitat ha de demanar préstecs al Govern de l'Estat.
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I est, al seu torn, presta als valencians —amb interessos— uns diners que ja era seu per a
començar, empobrint més el territori i cavant més profund si cap, el pou del deute.
Ara mateix, el País Valencià no és alié a la tensió sanitària i econòmica que està provocant
la pandèmia de la COVID-19; però hem d'analitzar les xifres i reconéixer que ho està fent en
clar desavantatge respecte a aquelles comunitats autònomes que han sigut degudament
finançades pel sistema de finançament en vigor. L'Estat espanyol no pot pretendre que la
Generalitat valenciana faça front a aquests moments d'incertesa amb un clar augment de la
inversió pública —desitjable i necessari— per ajudar a xicotets comerços, protegir a la
classe treballadora, sanitat pública i atendre degudament les persones en situació de
vulnerabilitat si, al mateix temps, els valencians i valencianes perden anualment un alt
percentatge d'allò que produeixen amb el seu esforç.
Per tot això, i sent conscients que la solució passa per una hisenda pròpia —com la de les
comunitats autònomes basca o navarresa— per al País Valencià,
El ple de l’Ajuntament d'Alcoi acorda:
1. La necessitat d’una transferència de crèdit directa de 20.000 milions d'euros a les
arques de la Generalitat Valenciana que compensen el deute històric patit pel País
Valencià per part de l’Estat.
2. La creació d'una comissió mixta Estat espanyol–Generalitat Valenciana que acorde
els terminis i quanties d'aquestes transferències fins que la totalitat quede sufragada,
sent actualitzada anualment per la demora.
3. Que aquests terminis en cap cas superen quatre anualitats.
4. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Hisenda i al Govern Espanyol per al seu
coneixement»
Pel grup municipal SOCIALISTA es presenta l’esmena següent quant als punts d’acord:
“Instar al Govern d’Espanya a:
1 Reconèixer i quantificar la infrafinanciació històrica que pateixen les arques de la
Generalitat Valenciana des de l’origen, així com els costos financers que ha suposat
per la Generalitat aquesta infrafinanció.
2 Aprovar de forma immediata la reforma del Sistema de Financiació Autonòmica amb
el fi d’evitar que l’actual modelo continue augmentant cada any el deute històric de la
Generalitat Valenciana.
3 Establir un mecanisme de compensació del deute històric des de l’origen
4 Que aquests plaç en cap cas supere quatre anualitats.»
Sr. Alcalde:
Per a representar la moció intervindrà la Sra. Obiol.
Sra. Obiol:
Bon dia a totes i tots, tant Compromís com Guanyar Alcoi hem arreplegat aquesta moció per
a presentar en el plenari, que ha presentat pel registre de l’Ajuntament d’Alcoi Esquerra
Republicana del País Valencià i trasllada els següents punts d’acord al plenari.
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La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord de la moció
conjunta.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde, buenos días a todos los que estamos aquí en el salón de
plenos y a todos los que nos siguen desde casa vía telemática.
Miren, donde este relacionado la izquierda, la república, el comunismo, el Pais Valencia, etc.
no vamos a participar, no vamos a participar en estas ideologías que lo único que han
aportado a la sociedad son ruina, hambre y muerte.
Los de la izquierda se creen que el dinero es infinito. Su programa populista se completa
con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y hacer publicidad de que son los que
curan las injusticias en la sociedad, así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo
público, aumentan las dádivas, las subvenciones, los subsidios, las ayudas y los bonos
sociales.
Para poder financiar todas esas cosas, que regalan y que dicen que son gratis, cosa que es
mentira, porque nada es gratis, es cuando los populistas de izquierdas tienen que aumentar
los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de
los trabajadores.
El aumento de los gastos del estado nunca les llega y los servicios y las prestaciones a los
ciudadanos cada vez son mas escasos.
El programa populista, desincentiva la inversión y descapitaliza al país.
Luego el sector productivo sigue siendo espoliado hasta que el dinero se acaba.
Y este es el fin de esta moción, acabar con el dinero, acabar con el capitalismo, según su
ideología comunista, y así destruir la nación como lo anuncian sus lideres políticos, por
ejemplo el señor Rufián, apellido que le viene como anillo al dedo.
Piden 20.000 millones de euros para compensar la deuda histórica sufrida por el maravilloso
“País Valencia”, a causa del estado español, ya que el eslogan “España ens roba”, estaba
cogido.
¿de donde los van a sacar? ¿Van a poner al señor Garzón al frente de la fábrica de moneda
y timbre?, es una idea. Gracias.
Sr. Santiago: Moltes gràcies, alcalde, i molt bon dia a tot el món.
La veritat és que VOX ja no sap quina fake news inventar-se per a posar excuses per no
votar una proposta que des de Podem entenem que és més necessària que mai. I com no
pot ser d’una altra manera, evidentment donarem suport, com hem anat fent fins ara, a la
reivindicació d’un finançament just del País Valencià. Sobretot perquè entenem que és
imprescindible continuar reforçant un veritable autogovern, i per aconseguir-ho necessitem
un nou sistema de finançament que ens permeta tindre els recursos necessaris, sobretot ara
que estem en plena guerra mundial contra el virus, i reforçar així el nostre sistema públic.
Per això, entenem que ha d’haver-hi una negociació a dues bandes, com es planteja en els
punts d’acord de la moció, entre el Govern del Botànic i l’estatal, que ens permeta abordar
amb el màxim de garanties el futur de la nostra terra, que signifique disposar de més
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recursos, més inversions i avançar així en una mena de sobirania econòmica que serà
beneficiosa per a tots nosaltres.
Per tant, entenem que és tot un repte fer-li front a l’infrafinançament endèmic que estem
patint al País Valencià, amb l’objectiu de poder revertir-ho per potenciar sobretot les
polítiques públiques del Botànic, però també la dels nostres ajuntaments, i millorar així les
condicions de vida de tots els valencians i les valencianes; especialment les condicions de
vida de tots els treballadors i treballadores que s’han vist castigats per aquesta crisi
econòmica i sanitària provocada per la Covid-19. Gràcies.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde i buenos días a todos.
Bueno, normalmente ya sabemos cuál va a ser la postura de cada partido al respecto de las
mociones, aunque de vez en cuando nos llevemos alguna sorpresa; pero en este caso no
será así.
Desde Ciudadanos venimos diciendo que el problema de la financiación autonómica no
debe abordarse a través de reivindicaciones territoriales o identitarias, como la reclamación
de deudas históricas que, en nuestro caso, no son culpa exclusiva del estado y su modelo
de financiación, sino de una mala gestión y hasta de la corrupción sangrante en el caso de
los gobiernos del Partido Popular, y eso no tienen por qué pagarlo otros.
Por ese motivo, nuestro partido reclama la reforma inmediata del sistema de financiación,
para que, de una vez por todas, se establezca un modelo justo, con recursos suficientes,
que se repartan de forma equitativa entre todas las autonomías, y que posibilite a la
Comunidad Valenciana garantizar la prestación de los servicios públicos que se encuentran
dentro de sus competencias; como Educación, Sanidad, Servicios Sociales o Dependencia.
Un nuevo modelo donde cupiese también el reconocimiento de déficits acumulados y el
establecimiento de los oportunos mecanismos de compensación, pero basados en el mal
funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y no en deudas históricas que
establezcan diferencias entre los Españoles.
Por esos motivos, vamos a emitir un voto negativo a la propuesta planteada por Esquerra
Republicana y asumida en este Pleno por los grupos Compromís y Guanyar. Gracias.
Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom.
Bé, donar suport a aquesta moció és simplement una qüestió de justícia. Estem parlant que
som una comunitat que paga com si fos rica, però que en realitat és pobra, i, per tant, no
solament no rep ajudes, sinó que paga de més.
A més a més, som una comunitat que ha basat gran part de la seua economia en el sector
serveis, sobretot en el turisme, un sector que si bé crea molts llocs de treball, també és cert
que molts d’ells són precaris, i que, amb la situació actual de pandèmia, ha sigut, si més no,
el més colpejat, dels que més.
Les valencianes i els valencians no podem continuar aportant quan no tenim ingressos, i
precisament, pel fet que hem anat aportant durant tants anys, ara que ho necessitem més
que mai, és el moment que se’ns reconega el nostre esforç i se’ns torne allò que se’ns deu,
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que se’ns tornen els nostres diners. Bàsicament parlem de millorar els serveis de la
ciutadania i, per tant, de millorar la vida de tots els valencians/nes.
El País Valencià va tancar l’exercici de 2020 amb 398.000 aturats, uns 51.300 més que el
2019, això representa un increment de l’atur del 17,79%.
Som l’11% de la població i el 10% del PIB estatal i tan sols rebem el 3,5% d’inversió real.
L’Estat ens condemna a unes contribucions fiscals injustes i desproporcionades que
aboquen la Generalitat a la inviabilitat econòmica. Som una autonomia doblement
discriminada, a més de ser la pitjor finançada, també som l’autonomia que menys inversions
rep de l’Estat.
A més a més, cal sumar el deute històric que la comissió d’experts, formada per totes les
parts amb representació a les Corts ―en la passada legislatura, evidentment, els que hi ha
ara, no― xifra en 16.000.000.000 €.
Amb les paraules del senyor Baldoví: els hospitals no es paguen amb aire. 881 milions es
queden fora del pressupost de la sanitat valenciana perquè el govern no transfereix els
recursos que necessita el nostre sistema sanitari. A partir del mes de setembre, la
Generalitat Valenciana paga les nòmines amb préstecs, i així fa 6 anys, endeutant-se sense
poder pagar una sanitat que, al remat, té menys llits hospitalaris, menys llits UCI i un llarg
etcètera que la resta de l’Estat. Els diners dels valencians i valencianes no són diners, són
vides, són oportunitats laborals, són millores en la dependència, és el tren Alcoi-València.
Ara, amb la situació de pandèmia i la crisi provocada per aquesta, necessitem aquests
diners, els nostres diners, es tracta d’ajudar els autònoms, les xicotetes empreses o els
treballadors/res que estan patint la urgència social i econòmica derivada de la pandèmia.
La discriminació al poble valencià ha arribat a punts insuportables i cal que les institucions
reclamem i reivindiquem a l’Estat que no som ciutadans de segona ―Sr. Alcalde: Disculpe,
senyora Guillem, li ha saltat ja l’alarma del temps. Sra. Guillem: Acabe ja―.
L’infrafinançament del País Valencià és un problema irrenunciable, inajornable i
imprescindible, les valencianes i valencians no volem privilegis, volem justícia.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els companys que ens retrobem hui al saló
de plenaris, als que estan distribuïts al llarg dels seus despatxos a l’Ajuntament i també a les
persones que estan seguint aquest plenari a través d’Internet.
Voldria començar agraint l’interés de partits de l’arc extraparlamentari per portar qüestions
de debat a este saló de plenaris, doncs m’agradaria començar per ací.
Entenem que és necessari abordar la reforma del model de finançament de la Comunitat
Valenciana i entenem que no calen els debats partidistes, perquè hem de reconéixer els
grans partits que, tant el Partit Socialista com el Partit Popular, han reivindicat molt quan han
estat o estan en l’oposició, i han fet poc quan han estat o estan al govern. Per tant, el que
prima és arribar a consensos, a acords per poder abordar eixe problema i donar-li eixa
solució que és evident, que el finançament de la Comunitat Valenciana no és l’adequat i té
unes conseqüències evidents per tal de sostindre molts dels serveis i dels recursos públics.
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Pel que comentàvem del debat partidista, probablement el més senzill o més fàcil en aquest
cas per al Partit Popular seria pensar que a la Comunitat Valenciana governa el Partit
Socialista, en el govern d’Espanya està el Partit Socialista i, per tant, podríem reivindicar
eixa reforma i eixa transferència de fons per a la Generalitat Valenciana; però entenem que
és un assumpte que exigeix un rigor i una seriositat.
En la moció es parla d’uns 20.000 milions d’euros, i no sembla massa rigorós uns 20.000 o
17.000 o 30.000 o, per què no, 40.000, no? Aleshores, entenem que és una reivindicació
justa, però que requereix un rigor. De fet, el Partit Socialista hi ha presentat una esmena.
Des del Partit Popular vam valorar..., plantejar també una esmena d’aquestes
característiques, però també vam entendre que anar a plantejar una esmena a un grup que
no estava representat al saló de plenaris... Per tant, si el grup proposant acceptara la
proposta del Partit Socialista, el Partit Popular donaria suport a aquesta moció. Tal com està,
en els termes en què està redactada, no li donarem suport. Entenem, sobretot, que és una
reivindicació justa i que no ha d’ajuntar-se a la conjuntura actual de crisi, és a dir,
independent que es fa necessari en aquesta situació tindre més recursos, la reforma del
finançament de la Comunitat Valenciana ha de ser independent de quina és la situació
actual, perquè fa massa temps ja reivindicant-la, massa temps tenim aquest debat sobre la
taula i no es resol com cal. Per tant, el Partit Popular no donarà suport a la moció en els
termes en què està redactada. Si el grup proposant acceptara els canvis que planteja el
Partit Socialista, tindria el suport del Partit Popular. Moltes gràcies i perdone per haver.me
passat de temps.
Sra. Moltó: Molt bon dia a tots, i bé, vaig a comentar, un poquet, la moció.
La condonació del deute de la Generalitat Valenciana amb el govern central, com bé
comentava el Partit Popular, no déu estar lligada a la lluita contra la Covid-19, són qüestions
totalment independents. De forma que la transferència que se sol·licita a conseqüència del
deute històric no pot estar dedicat a una major despesa, sinó exclusivament a fer front al
deute que actualment tenim amb l’Estat a conseqüència d’una despesa ja no realitzada i no
coberta pels ingressos del sistema de finançament a conseqüència d’eixe infrafinançament,
que jo crec que tots els grups estaven comentant.
Per tant, la situació no se soluciona amb una transferència per a vincular-la a una major
despesa; sinó que el deute ha de deixar de computar-se com a deute de la Generalitat
Valenciana i ser assumit com a deute de l’Estat.
Per a les majors despeses derivades de la Covid-19, i en línia amb els 16 mil milions que ja
es van repartir entre les comunitats autònomes en el 2020, el Ministeri d’Hisenda repartirà
13.400 milions d’euros mitjançant una transferència de recursos per al 2021, que no hauran
de ser tornats a l’Estat; i és una manera i un senyal d’intentar dotar de suficiència les
comunitats autònomes per a fer front a la despesa més gran derivada d’aquesta pandèmia i
també per a la recuperació de la postpandèmia. Amb això s’està donant resposta al principi
de suficiència del conjunt de les comunitats autònomes.
Ara bé, juntament amb el principi de suficiència, és constitucionalment exigible el principi
d’equitat. En este sentit, ningú no pot posar en dubte que la Generalitat Valenciana ha estat
històricament infrafinançada, en termes, tant per càpita, com en població ajustada, que ha
comportat en aquests anys un volum de deute superior al d’altres comunitats i a una menor
disponibilitat de recursos per atendre el nostre teixit productiu, que ha generat una
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disminució significativa de la renda per càpita amb relació a la mitjana espanyola. En este
sentit, jo crec que es considera que serà necessari dur a terme esta compensació de deute
vinculada exclusivament a l’infrafinançament.
No obstant això, la quantificació de la quantia de la compensació ha de respondre a
l’infrafinançament des del seu origen, i s’han de tindre em compte no tan sols els imports de
l’infrafinançament, sinó també els interessos financers que ha representat el deute de la
Generalitat cada any. No hem d’oblidar que l’urgent i prioritari és dur a terme una reforma
del sistema de finançament, que any rere any està perjudicant la Comunitat Valenciana en
més de 1.300 milions d’euros. No té sentit compensar el deute per infrafinançament, si es
continua generant nou deute per eixe infrafinançament.
Insistim, doncs, en el fet que la idea principal a transmetre és que l’urgent és la reforma del
sistema de finançament, i una vegada eliminat l’infrafinançament anual, serà el moment de
buscar els mecanismes adequats per a solucionar el deute històric. I, per això, hem proposat
una esmena que al final guarda sintonia amb aquest pacte que tenim per la reconstrucció,
també amb la línia que s’ha seguit des del Botànic i en el qual...
Sr. Alcalde:
Se li acaba el temps, Sra. Moltó.
Sra. Moltó:
Al final..., i que bé, si heu pogut vore l'esmena, doncs veureu que va en aquest sentit i
intentar, com deia el Partit Popular, al final, no fer partidisme de qüestions que jo crec que
són qüestions en les quals hem de buscar més aquelles coses que ens uneixen que
aquelles coses que no ens uneixen. Que tots estem d’acord en el fet que hi ha
infrafinançament, però tal vegada el model que es planteja de reclamar aquest deute, no és
el més adequat.
Sr. Obiol: Sí, bon dia de nou i gràcies.
No repetiré les idees que ja ha exposat la meua companya de Compromís, que subscric, i ni
tampoc les idees que exposa Esquerra Republicana del País Valencià, que també
subscrivim, perquè ja hem discutit... i, a més a més, ja hem discutit moltíssim aquest tema
ací també. Recorde alguna moció presentada precisament pel Grup Municipal Compromís i,
per tant, és un tema que fa anys que està claríssim, que fa dècades que ho diuen i que ho
estudien en l’àmbit acadèmic. Per tant, ja hi ha quantificacions, ja hi ha estudis que ens
diuen quina és la quantitat, quines són les raons, quines són les millors maneres per a
reclamar-ho, fetes per economistes com Francisco Pérez o pel mateix conseller d’Hisenda,
Vicent Soler. Però, també, i això també és important, la tasca de difusió i promoció d’aquest
problema per part d'entitats com l’Institut Economia i Empresa Ignasi Villalonga o com
moltíssimes altres que des de la societat civil han reclamat que açò es pose sobre la taula i
que se solucione ja.
Perquè, de fet, d’aquestes fonts beuen tant Esquerra Republicana com Compromís, com
nosaltres en demanar aquesta... la solució d’aquest infrafinançament i de l’acumulació del
deute. Perquè això, com deia Elisa, té efectes en el nostre dia a dia.
Només una dada, a més d’un estudi fet per Francisco Pérez, que ens diu que els valencians
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rebem 247 euros. La mitjana espanyola és de 654 euros. Bé, la diferència..., també estem
nosaltres en el càlcul d’aquesta mitjana. Per tant, la diferència és brutal.
Quines són les conseqüències? Doncs tindre un sistema públic molt degradat i tindre un
major esforç per a implementar els serveis públics fonamentals, que no permeten que
puguem implementar polítiques públiques per al desenvolupament econòmic i social fora
d’aquests serveis públics fonamentals. I això és el que hem de tindre en compte.
La companya de Ciudadanos, la senyora García, ens parlava de la corrupció, i és certa. La
corrupció existix i ens ha fet molt de mal; però és que el mateix conseller Vicent Soler i tots
els economistes que han estudiat açò durant dècades ens diuen que han fet mal, però ni
així, ni tornant tots eixos diners, solucionaríem el problema de l’infrafinançament i del deute
històric.
És una qüestió de justícia, com deia la senyora Guillem. És una... que ara es fa molt més
visible. Ara tindríem més recursos i estaríem més preparats. La qüestió no és tan sols que
tinguérem més recursos ―i acabe ja―, sinó que estaríem molt més preparats per a
enfrontar-nos al dia a dia d’una situació molt complicada, i per aconseguir refer socialment i
econòmicament el País Valencià. Gràcies.
Sr. Abad: Sí alcalde, no voy a hacer la segunda intervención, lo único que voy a manifestar
mi sentido del voto, que será en contra. Gracias.
Sr. Santiago: Doncs, des d’Unides-Podem compartim la reivindicació i la lluita amb els
companys i companyes de Compromís, i també evidentment d’Esquerra Republicana, per a
poder revertir aquest infrafinançament que anem patint al País Valencià.
Simplement, afegir que estem davant d’un estat d’emergència social, i que si no prenem les
mesures adequades, i aquestes mesures van de la mà evidentment dels recursos,
continuarem augmentant la precarietat i les desigualtats socials de la nostra .... Per això, des
de Podem, entenem que hem de posar els recursos i els esforços que facen falta per a la
reconstrucció, i que aquesta reconstrucció puga ser el més justa i igualitària possible, i que
realment millore el dia a dia de la gent. Gràcies.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, només vull comentar que açò no ve per la Covid, quan
estem comentant que la Generalitat Valenciana pagant préstecs a partir de setembre, les
nòmines, açò va des de ja fa anys, no ve per culpa de la Covid. Que tinguem clar que no és
que aprofitem la situació actual. Vostés exposen a l’esmena quantificar i reconéixer-lo. De
quantificar, està quantificat, si volen un poc més, em semblaria bé. De reconéixer-ho vostés
mateixos, ho reconeixen ja. Per tant, bé. El punt 3 i 4 em sembla molt bé, però el punt 2,
aprovar un sistema de finançament autonòmic, ens demanen que aprovem una reforma on
nosaltres, des d’ací, no tenim competències. D’acord!, volen que votem a favor d’una
reforma del PSOE, que és un dels dos partits que ha estat governant a l’estat i que ha
provocat aquesta situació, i vostés mateixos reconeixen aquest deute històric. Parlen de no
fer d’açò una cosa partidista, quan després ens demanen un vot a favor del seu partit...,
home!, jo crec que no és així, no?
Sr. Alcalde:
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Gràcies. Sr. Ruiz, no hi ha més intervencions?
Sra. Moltó:
Jo crec que en l’esmena que proposem, al final el que venim a arreplegar és allò que està
arreplegat en el Pacte del Botànic, del qual Compromís també forma part; i en el pacte de
reconstrucció que al final va obtindre el vot favorable. Per això, parlava de no convertir-ho en
una qüestió partidista, en la qual, al final, tots, pràcticament tots els grups, a excepció de
Vox, doncs van donar el seu suport. I, principalment, els esculls que hi ha, crec que ho he
explicat, però és en aquest punt 1, on es demana una transferència de crèdit directa, de 20,
20.000 milions. Per què?, perquè al final sí que estem demanant més diners per a major
despesa sense solucionar el problema fonamental que tenim, que és el que tots els grups
s’han dedicat hui a exposar, que és el problema de l'infrafinançament i dels interessos que
genera aquest infrafinançament. El que estem fent és que l'endeutament de la Generalitat
Valenciana encara cresca més, perquè resulta que demanarem uns ingressos per a
destinar-los a la Covid i que, per tant, aniran augmentant més la despesa de la Comunitat
Valenciana, sense reclamar la base fonamental del problema que tenim, que és
l’infrafinançament. I, per això, m’he remés al final a documents que tots..., jo crec que
pràcticament tots els grups que estan ací ara mateix en la Corporació, doncs donen suport a
aquestes idees. Per tant, entenc que els punts d’acord que es proposen són fàcilment
assumibles. I l’altra qüestió, que també està assumida pel Pacte del Botànic, del qual
Compromís també forma part, és que, precisament, aquestes qüestions on s’han de discutir
és en el Consell de Política Fiscal i Financera, no de forma bilateral. I per què en el Consell
de Política Fiscal i Financera? Doncs perquè ací el que es tracta de defendre, al final, és un
sistema equilibrat.
Sr. Alcalde:
Vaja acabant.
Sra. Moltó:
Per a totes les autonomies, especialment per a la nostra que està infrafinançada, i bé, a mi
sí que m’agradaria que m’aclariren és si ens accepten l’esmena, almenys els grups que l’han
proposada, que l’hem presentada. Si és així, podríem emetre el vot favorable.
Sra. Obiol:
Sí, bé. Nosaltres haguérem agraït més, sabent tots els grups d’aquesta Corporació que la
moció la recollíem Compromís i nosaltres, però que no n’érem els proposants, que l’esmena
de qualsevol dels grups haguera arribat amb més antelació per a poder parlar i per a poder
debatre-ho. Ja ho hem intentat fer, però amb moltes dificultats amb els proposants, haguera
sigut una mostra de respecte cap a ells. Nosaltres, d’entrada, ens consta mol acceptar, tant
a Compromís com a nosaltres, aquestes esmenes, perquè si tenim en compte, i sobretot
amb el que ha dit ara la Sra. Moltó, que una moció en un poble del País Valencià a favor que
se solucione un tema d’aquesta envergadura, quan encara no han aconseguit arreglar cap
govern, doncs té una càrrega simbòlica. Creiem que aquesta càrrega simbòlica ha de ser
molt clara en posar sobre la taula que és un sistema injust i que la injustícia no es pot
millorar, s’ha d’eliminar i prou. I, a més, he escoltat aquestes paraules..., de sistema injust,
no de la veu del mateix conseller d’Hisenda, que no està molt lluny dels vostres
posicionaments, sinó que és del mateix partit. Per tant, crec que és..., que és una esmena
que ve a afeblir aquesta reivindicació. Creiem també que menysté i menysprea els
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moltíssims treballs fets, com deixa al començament, pels estudiosos. I també per la societat
civil, fa molts anys que s’està treballant i fent pedagogia i posant sobre la taula aquests
problemes. I, per acabar, sí que ens agradaria incidir en el fet que és curiós..., que quan es
diu que no es vol fer partidisme, sempre ens esgolem cap a la dreta i, al final, el que es posa
sobre la taula és que al final les polítiques reals no canvien, canvien només els discursos.
Per això incidim de nou que el fet important és reclamar justícia, reclamar-la amb força,
perquè, si no ho reclamem, no crec que ni ho millorem, és que no es mourà ni un dit.
Gràcies.
Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups municipals
COMPROMÍS ALCOI I GUANYAR ALCOI.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels regidors dels grups
municipals COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), l’abstenció dels
regidors del grup municipal SOCIALISTA (12), i el vot en contra dels regidors dels grups
municipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), rebutja la moció
presentada pels grups municipals COMPROMÍS ALCOI I GUANYAR ALCOI.
17. 4881/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA-PARTIDO POPULARCOMPROMÍS ALCOI-PODEM-GUANYAR ALCOI SOBRE 8 DE MARÇ: DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA
Els grups municipals Socialista - Partido Popular - Compromís Alcoi – Podem - Guanyar
Alcoi, presenten la moció conjunta següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, els partits
que componen la corporació municipal d’Alcoi reiteren el seu compromís i reivindicació amb
els drets laborals i socials de les dones, reconegut internacionalment i nascut des del
feminisme com a reivindicació per la igualtat i l’equitat entre dones i homes.
Cada any celebrem el 8 de març des que, a proposta de Clara Zetkin, en la Segona
Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen en 1910 es va establir
aquesta data com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Després de 111 anys, el
moviment en defensa dels drets de les dones és més viu que mai. S’estén per tot arreu on
les dones compartim lluites a través de les xarxes i ens donem suport per avançar en drets.
A Espanya, el sufragi universal és va aprovar l'1 d'octubre de 1931, enguany celebrem 90
aniversari de la consecució del vot dels dones.
Al País Valencià la defensa dels drets de les dones s’escampa de forma transversal i
s’exerceix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els
drets humans, l’urbanisme, la cultura o l’educació. A tot arreu, dones i homes amb tarannà
feminista s’impliquen des de les seues organitzacions i ocupacions, arreplegant el testimoni
dels moviments feministes, estenent el feminisme i la igualtat per tots els llocs.
La raó de ser d’aquestes accions és eixamplar i millorar la vida de totes les persones,
garantint els drets de ciutadania i, en especial de les dones per aconseguir una igualtat real i
efectiva, impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social. Les polítiques d’igualtat
busquen impulsar una societat plural i diversa, on els drets de les persones i la seua
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autonomia siga el centre de les polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa
on cuidar, curar i criar siguen els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar.
Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens permet
ajuntarnos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers a manifestarnos. I per això, la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de les dones és més
necessària que mai.
Cal estar atents/es ja que els avanços que s’havien assolit en els darrers temps estan en
perill de retrocés perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes
socials, polítics i econòmics.
L’impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre total de casos
malgrat que la prevalença és més alta en homes. Aquestos factors tenen el seu origen en
aspectes relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització cap a les tasques de
sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones. Entre altres:
 Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d’economia submergida,
un treball invisible i no pagat que s’ha evidenciat encara més en la pandèmia.
 Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures i atenció
sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat, com a aquell no remunerat i
especialment invisibilitzat.
 El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries en la
primera línia d’atenció i resposta a la malaltia, especialment les infermeres i les
auxiliars d’infermeria i geriatria, també el personal de neteja dels centres
sociosanitaris.
 La saturació del sistema sanitari va comportar, entre altres, que en les primeres
setmanes de pandèmia, les dones no pogueren estar acompanyades en el part.
 Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb
l’atenció de majors i criatures, especialment en els confinaments.
 En el cas de dones que han hagut d’anar a treballar presencialment, tota aquesta
situació s’ha agreujat i ha posat de manifest que la conciliació se sustenta en gran
mesura en les esquenes de les mares i també de les àvies, que a la pandèmia han
hagut de deixar de prestar aquest suport indispensable.
 Per últim, la violència de gènere s’ha intensificat durant el període de confinament.
La convivència confinada amb els seus maltractadors i la imposició del distanciament
social, ha incrementat en un 70% l’atenció dels centres Dona 24hores.
Així doncs, resulta prou evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les persones
amb més vulnerabilitats associades. En aquest cas a la situació laboral precària, a la manca
de xarxa de suport o al mercat laboral feminitzat en el que es troben.
A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisis econòmica i climàtica
que ja arrossegàvem. Per eixa raó, cal apostar per un model socioeconòmic sostenible, que
pose la salut de les persones i el planeta al centre de les polítiques, on les cures i el
sosteniment de la vida estiguen al centre.
Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques,
hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, donant
suport a les propostes d’igualtat per millorar la vida de les persones, de totes les persones.
És per això que proposem els següents
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ACORDS
PRIMER: Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de sexe
i/o genere, on homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i
responsabilitats. Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments
amb base estructural diversa, i assumim la importància de promoure accions formatives i de
sensibilització social.
SEGON: Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalisme polítiques d’igualtat de
caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables,
coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport) i a dotar-les econòmicament
mitjançant l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere.
TERCER: Instar al Govern Espanyol i a la Generalitat, per tal de crear polítiques de suport a
les dones que viuen en l’àmbit rural i augmentar els esforços en el desenvolupament de
polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat de
oportunitats en aquest àmbit especialment.
QUART: Demanar al Govern Espanyol i a la Generalitat a aplicar i implementar la normativa
vigent en matèria d’igualtat retributiva entre dones i homes, així com fomentar la paritat en
els espais de presa de decisió d’entitats, empreses i organismes.
CINQUÉ: Demanar al Govern Espanyol que, en l’actual àmbit de crisi sanitària, es ratifique
el Conveni 189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del
treball a les llars i les cures.
SISÉ: Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a pròpies, les
esferes d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa, educació i capacitació,
salut, violència, conflictes armats, economia, poder i presa de decisions, mecanismes
institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi ambient.
SETÉ: Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple
establiment d'una igualtat real i efectiva.
HUITÉ: Demanar al Govern Espanyol i el govern de la Generalitat la necessitat de dotar les
entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les competències en matèria
d’igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a la convivència, el progrés i el
desenvolupament social i econòmic sostenible.
NOVÉ: Demanem a l’Ajuntament d’Alcoi que pose en marxa i faça complir les accions
contemplades en el nou Pla d'Igualtat Intern 2020-2024 aprovat en el ple municipal. Així com
que pose en marxa campanyes que potencien i incentiven la corresponsabilitat dels homes
en les tasques de les cures i de la llar.
DESÉ: Que l’Ajuntament d’Alcoi duga a terme la creació de projectes que posen en valor els
treballs feminitzats de l'àmbit de les cures.»
Sr. Alcalde:
Té la paraula la Sra. De Gracia per a llegir els punts d’acord.
Sra. De Gracia:
Perdon, Sr. Alcalde, es la Sra. Guillem.
Sr. Alcalde:
Perdó. Sra. Guillem.
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Sra. Guillem:
Moltes gràcies. Només vull comentar que també hi participa Ciutadans, que no s’ha
comentat ara al començament. Bé, passaré directament a llegir els punts d’acord.
La Sra. Guillem, regidora del grup Compromís Alcoi, llig els punts d’acord de la moció
conjunta.
Sr. Abad: El 8 de marzo conmemora los esfuerzos de mujeres y hombres por lograr la
igualdad de derechos entre ambos sexos. Reivindicar la figura femenina en este día no
consiste en convertir a las mujeres en una consigna política, ni en colectivizarlas y presentar
un falso panorama de opresión del hombre hacia la mujer en nuestro país. Reivindicar la
figura femenina hoy desde la política consiste en trabajar por solucionar sus problemas,
igual que los de los hombres, niños o ancianos.
Por eso, este 8 de marzo, queremos estar de nuevo con aquellas mujeres que han sido
abandonadas por el feminismo sectario, porque no son útiles para sus reivindicaciones.
Queremos alzar la voz específicamente por las niñas, menores, tuteladas en Mallorca que
fueron explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno.
No pueden reivindicar el respeto a la mujer mientras miran hacia otro lado con casos como
estos, como ha hecho el actual gobierno de España al negarse a investigar e imputar
responsabilidades, tanto penales como políticas, por estos hechos.
Este es un día para agradecer a todos los españoles que han luchado por alcanzar la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y han hecho de España, a lo largo de la
historia, un país de libertad y respeto por la dignidad de todos.
Sin embargo, hoy de nuevo, asistimos a una instrumentalización de la mujer y una
manipulación de la realidad desde ciertos partidos y asociaciones. Estos grupos de poder
tratan de dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios. Tras la excusa
de defender los intereses de estos colectivos minoritarios, su verdadero fin es imponer su
visión del mundo y de la persona a toda la sociedad. No quieren el empoderamiento de la
mujer, quieren conseguir el poder para ellos sirviéndose de la mujer.
El feminismo radical pretende dividir la sociedad en dos mitades enfrentadas: abusadores y
víctimas, hombre y mujer. Si su fin fuera realmente la libertad, respetarían las diferencias
entre las mujeres y no tratarían de colectivizarlas ni de hablar por ellas.
Se acuerdan de las imágenes de la policía golpeada por los radicales en Barcelona, ¿dónde
estaba el feminismo para defenderla? No se les vio...
Ustedes estaban muy tranquilos, muy cómodos con sus ideologías hasta que VOX entro en
las instituciones y ha puesto patas arriba el consenso progre y la dictadura del pensamiento
único, para denunciar las mentiras del feminismo y para defender los derechos de los
españoles.
Hay que buscar una igualdad real, no un feminismo radical.
Ustedes se otorgan una supuesta superioridad moral, que no tienen, porque todos somos
iguales ante la ley.
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No intentan disminuir los feminicidios, lo único que quieren es que pensemos de la forma
que a ustedes les parece adecuada, hasta su ideología retuerce el lenguaje para
manipularlo y así extender la idea de que la mujer esta oprimida y es invisible. Gracias.
Sra. Obiol: Bon dia de nou.
El dilluns és el Dia de la Dona, com ha dit bé la companya de Compromís. I nosaltres volem
aprofitar per recordar a la dona que anava caminant cada matí a la fàbrica (on treballava en
negre) i allí s’havia d’embolicar els peus amb paper de periòdic, del fred que feia.
Necessitava els diners perquè el seu marit li donava el que ell considerava que necessitava,
i així no arribava al mercat, ni per a comprar unes cortines. De nou, els diners de les dones
per al bé col·lectiu.
Volem recordar també la dona que es queixava que no havia vist els primers passos de la
seua filla, perquè estava treballant a la fàbrica. Ni havia sigut la primera a escoltar la seua
primera paraula. I volem recordar també l’esforç de la seua mare, de l’àvia, que cuidava de
la seua filla. Com sempre, dones cuidant de dones.
Volem recordar les dones que cada dia telefonen els seus fills per veure com estan i com els
ha anat l’examen o el dia. Que van a passejar amb els seus pares. Que planxen, que
netegen, que cuinen, que compren, que prenen la temperatura... i també tenen una feina
remunerada.
Vull recordar les dones migrants que cuiden dels nostres majors i malalts perquè les dones
d’ací, les que poden, volen estar presents en el mercat de treball. Unes dones migrants que
no poden cuidar directament la seua família.
Volem recordar també eixes professores d’universitat que, quan parlem amb elles, deien que
encara que fóra la seua especialitat, els homes no les escoltaven mai.
Volem recordar eixes dones sindicalistes, de CC.OO., precisament ací a Alcoi, que van ser
bàsiques per a la mobilització i aconseguir no només millores en les condicions de treball de
les seues companyes i companys, sinó en la construcció d’una societat democràtica.
A les dones que anaven a la presó a visitar els seus marits, germans o pares durant la
repressió franquista. I on, a més a més, havien de dur endavant una família en una societat
on el franquisme, eixa ideologia que defensaven, les arraconava a l’esfera domèstica i, per
tant, les condemnava a situacions de vulnerabilitat econòmica.
I volem recordar les dones que van reivindicar l’educació, que les dones pogueren anar a la
universitat i que no se les ensenyarà només a cosir i a cuinar, com Concepción Arenal; o
participar activament en política, com Frederica Montseny; o simplement una societat més
justa, com Alejandra Soler; o poder parlar valencià, com Maria Conca, una dona d’ací al
costat.
I volem recordar, per descomptat, totes aquestes joves que volen que el gènere deixe de ser
una categoria binària i inamovible.
Volem recordar, en definitiva, que si nosaltres estem ací és perquè hi ha qui ens ha precedit.
I sobretot que si nosaltres estem ací, és perquè hi ha qui cuida. I que majoritàriament qui
cuida és la dona. I que cuida i és dona de manera diversa i diferent, i que no hi ha treball
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remunerat sense treball de cures, i que no hi ha igualtat sense justícia. I és que volem
reclamar en aquest 8 de Març. Hem de ser feministes i defensem el feminisme per la seua
capacitat de mirar des d’un altre lloc la vida, d’empènyer la seua transformació perquè totes i
tots gaudim d’una vida més justa.
Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a tots els companys i companyes i a les
persones que ens estan seguint.
Si férem un exercici imaginari i us diguera que pensarem una persona espanyola que haja
guanyat un anell de l'NBA, de segur que tots i totes nosaltres, o quasi, pensem en el gran
Pau Gasol. I, segurament, pensem també que és la primera persona espanyola a
aconseguir-lo. Però no és així.
Amaya Valdemoro és la primera persona al nostre país a aconseguir un anell de l'NBA i a
més és l'única a guanyar…. en l’esport de l'NBA femenina amb tan sols 19 anys. Una lliga
que segurament molts de nosaltres desconeixíem fins i tot que existira. A més, és campiona
d’Europa amb la Selecció Espanyola, 8 voltes campiona de lliga i 9 voltes campiona de
copa.
Però hui, conjuntament amb la resta de companyes, hem decidit que és millor reflexionar
amb les protagonistes reals, com és Amaya:
“Tengo 38 años y 22 de ellos los pasé persiguiendo un sueño de niña y cumpliéndolos.
Ganando y perdiendo. Sufriendo y alegrándome. He tenido la gran suerte de vivir en tres
continentes diferentes. En países como EEUU, Rusia, Brasil y Turquía. Empecé mi sueño
con 8 años. Quería ser campeona olímpica de 2500 metros. Pero casualidades de la vida, el
baloncesto se cruzó en mi camino. Y decidí dejar el deporte individual y pasarme al deporte
de equipo. Yo que soy muy…mm vine de un deporte que iba de la superación de uno mismo
y yo no me daba cuenta que esas ansias de ganar que tenemos todos, de ser los mejores,
no me dejaban ser consciente de que tenia 11 compañeras. A medida que crecía me di
cuenta que yo sola, no podía ganar partidos. A lo mejor un partido sí, pero los campeonatos
no.
Y ahí, esforzándonos juntas, llegamos a lograr campeonatos. Durante todos estos años he
sufrido. Entre otras cosas, las comparaciones con un grandísimo jugador de baloncesto que
se llama Pau Gasol. La Pau Gasol, eh! Me decían en mil entrevistas. Fuà! es que si ganases
la misma pasta que Pau. Es que si fueses igual de famosa que Pau. Y Pau, y Pau, y Pau...
Entonces yo pensaba, joe!, es que si me hubiese quedado aquí lamentándome en eso, pues
yo creo que nunca hubiese podido llegar hasta aquí. A la meta. Así que no tenia mas
remedio que quedarme con lo bueno, con la comparación con un grandísimo deportista
como es Pau.
Ahora, que todos sacamos pecho de la mujer deportista, y yo os quiero preguntar una cosa.
En las ultimas olimpiadas, las mujeres conseguimos 11 medallas, los hombres solo 7. Y
esto, sucedió en medio de una crisis. Sabéis porque ganamos más medallas nosotras
estando en crisis? Porque nosotras siempre lo estamos. El deporte femenino siempre está
en crisis porque no dispone de los mismos recursos. Y es duro, pero es así.
Y cuando me preguntan que quiero, yo les digo que yo no quiero tener lo mismo que Pau,
que yo quiero tener los mismos recursos que Pau. Quiero entrenar en los mismo pabellones
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que Pau, viajar en las mismas condiciones que Pau, tener los mejores horarios de
entrenamiento como Pau. Para poder ser mejores deportistas. Para poder perseguir y
alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños.
Un día, en un programa de televisión un guionista, hablando sobre unas zapatillas de Jordan
que yo llevaba, me preguntó muy emocionado si yo tenia unas zapatillas con mi firma. Y yo
le respondí: las chicas no tenemos de eso. No vendemos tanto, la sociedad a día de hoy
todavía es un poco… así. Pero llegará el día, porque estamos luchando.

―Sr. Alcalde: Vaja acabant ja, senyor Ferrándiz. Sr. Ferrándiz: Acabe de seguida― Hace
poco, una niña en un centro comercial se me acercó corriendo, emocionada, llorando. Me
emocioné yo también y acabamos llorando las tres. Ella, su madre y yo. Ese día me di
cuenta que lo que hacíamos servía para algo, que algo estaba empezando a cambiar en el
deporte femenino. Esto, antes solo les pasaba a los hombres de la élite. Ahora ellas
empiezan a tener referentes.
Sr. Rosa García: Gracias de nuevo señor alcalde.
Como adhesión a la Moción conjunta, sobre el Día Internacional de la Mujer hemos decidido,
que en lugar de recordar las reivindicaciones propias de la efeméride, podríamos resaltar
algún ejemplo, y aunque es ciertamente complicado destacar a una sola mujer. Yo, antes de
empezar con la lectura de lo que he preparado, querría poner en valor pues este acuerdo al
que se ha llegado entre la mayoría delos grupos, excepto el grupo que no ha querido
participar de la moción, porque me parece que ha sido realmente gratificante poder llegar a
esta decisión.
Hoy quiero resaltar a una mujer sencilla, que llegó a Alcoy desde su comunidad natal,
buscando –como tantas personas– una vida mejor en unos años complicados, cuando
nuestra ciudad era pionera en la Revolución industrial, y era rica y abundante en muchos
sentidos.
Esa mujer, formó un hogar junto con su marido, pero cuando el destino la dejó sola a cargo
de sus hijas; cuando se derrumbaron los cimientos de una vida planteada desde otro punto
de vista; cuando tuvo que hacer frente a la vida sin más ayuda que su valor y su dignidad,
no tuvo ninguna duda.
Si tuvo miedo… que adivino que lo tuvo, no lo demostró.
Si se sintió sola... que seguro que se sintió, siguió adelante.
Si sacrificó su tiempo libre para llevar la responsabilidad de una familia sin ayuda... que
seguro que lo sacrificó, no se quejó.
La fortaleza, la responsabilidad, la capacidad de elección, la inteligencia, todos los tipos de
inteligencia, también la emocional… son condiciones del ser humano, del hombre y de la
mujer; y para utilizarlas únicamente hacen falta dos cosas, ponerlas en práctica y que nadie,
ni persona, ni ley, ni Estado, impidan que por razón de género se puedan llevar a cabo.
Esta mujer de la que hablo es sencilla, pero a la vez es extraordinaria.
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Esta mujer a la que hoy homenajeo es –era– mi madre, pero podrían ser muchas mujeres,
de esta y de otras épocas, nacidas fuera de Alcoy o no, con una condición social y
económica más alta o más baja.
Mujeres que han tenido más o menos dificultades en un mundo diseñado desde el punto de
vista masculino.
Mujeres dignas de recordar y de apoyar.
Mujeres que han contribuido, con más o con menos difusión pública a dignificar el papel que
todos, hombres y mujeres desempeñamos en el mundo.
Estas palabras van por todas ellas. Gracias.
Sra. Payá: Gracias señor alcalde.
Nosotros nos unimos al homenaje que estamos haciendo a las mujeres con motivo del 8 m,
y nos unimos a este homenaje recordando a tantas y tantas mujeres que han destacado en
en el campo de la medicina y la investigación.
Un homenaje a mujeres como Concepción Alexandre y Manuela Solís, destacadas
ginecólogas valencianas, graduadas en 1889. Fueron las primeras mujeres en estudiar
medicina.
Por el hecho de ser mujeres, necesitaron de un permiso especial para poder estudiar. Este
era un requisito hasta 1910, cuando por orden del Rey Alfonso XIII, ya se hizo posible el
ingreso de la mujer en la universidad sin necesidad de permiso del gobierno. Sin embargo,
aunque tuvieran la carrera, les estaba prohibido el ejercicio de la medicina.
La universidad, por aquel entonces, estaba plagada de hombres que no veían con buenos
ojos la entrada de mujeres. Hasta tal punto llegó la tensión y la violencia, que Concepción
Alexandre fue apedreada por sus propios compañeros de la facultad de medicina, según
cuenta en su biografía.
Tanto Concepción Alexandre como Manuela Solís fueron firmes defensoras de los derechos
de las mujeres. Alexandre apoyó a Emilia Pardo Bazán para que ingresara como miembro
de la Real Academia Española. En sus carreras, las actividades científicas y feministas se
unieron pretendiendo algo tan revolucionario, como que las mujeres conocieran su cuerpo
para su cuidado.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces, aunque todavía queda mucho por hacer, y
así lo atestiguan tres doctoras investigadores del CIBER (Centro de Investigación Biomédica
en Red), donde la progresión de las mujeres, a pesar de ser numerosas, casi el 74 % del
personal, es mucho más lenta que la de los hombres.
Una de ellas, la doctora Joana Vidal, oncóloga médica investigadora, cree que se está
produciendo un cambio en la sociedad; pero hay que seguir insistiendo en que este cambio
es necesario. Y lo demuestra cuando manifiesta que llega un momento en el que te tienes
que plantear si ser madre o avanzar en tu carrera.
La doctora Inés Ibarra Lecue, cree que algo está cambiando, aunque los investigadores
principales, como directores de grupos de investigación, siguen siendo hombres. A su vez,
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afirma que ese cambio está llegando con las generaciones más jóvenes.
La doctora Susana Carregal cree que se debe trabajar más en la conciliación, y lo considera
un elemento clave para la igualdad. I al respecto dice “por suerte, hombres y mujeres
remamos en la misma dirección. Muchos de mis compañeros valoran cada vez más su vida
familiar y personal, esto es importante porque nos necesitamos todos. Si hombres y mujeres
ponemos en la misma balanza nuestra vida personal y familiar, será cuando encontremos la
igualdad”.
Con estos testimonios quedan patentes los avances gracias a la valentía de todas las
mujeres que nos han precedido, pero a su vez, evidencian las barreras de género
pendientes de eliminar.
La conciliación y la corresponsabilidad social son tarea de hombres, mujeres, empresas,
instituciones y los consideramos aspectos fundamentales para eliminar estas barreras.
Gracias.
Sra. De Gracia: Moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bon dia a totes i a tots.
Em sume també als testimonis de les meues companyes i el meu company, que hem
elaborat esta moció conjunta. I nosaltres volem hui visibilitzar tantes i tantes dones que
realitzen una tasca important en la societat alcoiana, que sense el seu benfer dedicant el
seu temps... ―Sr. Jordi Martínez: Senyora De Gracia, no se li sent bé al saló de plens. Sra.
De Gracia: Sí, ara? Millor?― donen vida ―puc continuar?, em sentiu? Sr. Jordi Martínez:
Sí, la sentim millor. Sra. De Gracia: Perdó―... dedicant el seu temps, donen vida i tiren
endavant les diferents entitats, amb les quals treballem per donar el suport a molts àmbits i
així fer créixer el teixit d’entitats d’Alcoi.
A continuació vaig a llegir algunes entitats d’Alcoi, una representació, i els seus noms:


Col·lectiu 8 de Març. Emi, Marieta, Asun, Sari



Associació Contra la Violència de Gènere, ACOVIFA. Mª Tere, Maria



Associació, REALMENT. Lidia, Paola



Associació contra el Càncer. Maria Teresa, Rosa Mari, Menchu



Associació de Persones Sordes d’Alcoi i Comarca. Isabel, Joana



Associació comarcal d'ajuda en el tractament del càncer, SOLC. Marcela, Chelo



Associació Kanimambo. Elena



Asociación para la Integración del Niño, AIN. Gema



Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Alcoy, ASPROMIN. Conxa



Associació de persones amb diversitat funcional d'Alcoi, AVANZAR. Amparo, Ana



Associació Dajla Solidaria amb el poble Saharaui, DAJLA. Dori



Associació AFA d’Alcoi i comarca. Lirios, Susana



Associació per al suport i ajuda en el tractament de la Fibromiàlgia, ASFIAL. Rita



Centro de dia vivienda de apoyo a la incorporación socio-laboral. AEPA. Rosana
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De mare a mare, un gran suport per a la lactància. Rosana, Carolina



FONÈVOL. Herminia, Nuria, Montse, Espe, Elena



GARA JOVE. Mireia, Sandra



Projecte DONA MARE. Menchu



Creu Roja. Mónica



Tea- Asperger. Mari



Coratge. Luisa, Iluminada



Dones d'UGT, com Nieves i altres sindicats que també han lluitat pels drets de les
dones...

Podria estar-me hores parlant, i tantes més. Dones valentes. Gràcies, gràcies per tota la
tasca que realitzeu, perquè amb vosaltres fem història. Amb el vostre reconeixement, hui i
tots els dies. Fem història, fem 8 de Març. Gràcies.
Sra. Guillem: Moltes gràcies de nou, senyor alcalde.
Bé, jo vaig a recordar una artista d'un grandíssim talent, amagada, desconeguda per a
molts, que va patir moltíssim, i que crec que és moment que la història faça justícia.
Artemisia Gentileschi, filla del pintor Orazio Gentileschi i Prudenzia di Ottaviani Montoni. A
12 anys, després de la mort de sa mare, va ser introduïda al món de l’art a través del taller
del seu pare, on va demostrar un gran talent, molt per damunt dels seus germans i fins i tot
del seu propi pare.
El 1610 va signar amb 17 anys la seua primera obra, Sussana i els vells (obra atribuïda
durant molts anys al seu pare). Com que l’accés a les acadèmies de Belles Arts estava vetat
per a les dones, als seus 19 anys, el seu pare li va posar un preceptor privat, Agostino Tassi.
Un any després Tassi la va violar, li va prometre salvar la seua reputació casant-se amb ella
però, més tard va renegar de la promesa, doncs ja estava casat, i Orazio Gentileschi el va
denunciar el març de 1612 davant el Tribunale Criminale del Governatore di Roma. Durant el
judici Artemisia va sostindre el seu testimoni de violació, tot i haver sigut sotmesa a tortura
amb un instrument que li estrenyia progressivament cordes al voltant dels seus dits (les
ferramentes amb les quals pintava). A més a més, va ser obligada a sotmetre’s a un examen
ginecològic per demostrar que havia sigut “desflorada”, finalment Tassi va ser condemnat a
un any de presó i l’exili dels Estats Pontificis.
El 1612, Artemisia es va casar amb Pierantonio de Vincenzo Stiattesi, un modest pintor
florentí que es beneficiaria del talent d’Artemisia, mentre ella podria restituir el seu estatus i
el seu honor.
Aquell mateix any, Artemisia va pintar el famós quadre Judith decapitant Holofernes, que
impressiona per la violència de l’escena que representa, i ha sigut interpretada en clau
psicològica i psicoanalítica respecte de la violència que ella havia patit.
Artemisia Gentileschi es va traslladar a Florència, on va esdevindre una pintora de cort, va
ser la primera dona a ingressar a l’Accademia del Disegno de Florència. Va mantindre
contacte amb els artistes més exitosos del Barroc com Cristofano Allori, admirada i
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respectada, tenia el favor de Cosme II de Mèdici i Galileo Galilei. Va viure a Roma,
Florència, Nàpols i fins i tot a Londres, on va ser requerida com a pintora per Carles I
d’Anglaterra.
Artemisia, educada en la tècnica de Caravaggio (que va ser capaç de dominar com cap altre
artista) va incorporar el color i les tècniques florentines i venecianes a la seua pintura. És
l’exemple d’una grandíssima artista que, pel fet d’haver sigut dona, la Història no li ha donat
el reconeixement que mereixia, ja que el seu lloc era al costat dels grans artistes coneguts
com Tintoretto, Rafael, Carracci o Velázquez.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Yo también quiero recordar a todas esas mujeres que han conseguido y han alcanzado sus
sueños y, además, al igual que se han mencionado aquí las represaliadas por el franquismo,
también recordar a todas les represaliadas por la república, tanto religiosas como por su
idea política como su posición social, y todas ellas lo han hecho sin estar escudadas por el
feminismo. Muchas gracias.
Sra. Obiol: Bé, només vull aprofitar aquest minutet que tenim de segona intervenció per a
fer una cosa que no he fet, però que sí que han fet les meues companyes, i és exposar la
satisfacció de Guanyar Alcoi per aquest consens, que la senyora García feia explícit. I
sobretot per una cosa que se’ns nega des d’aquells que ens neguen, que és que som
diverses. Que com que som diverses i som diferents, podem lluitar o podem buscar els
punts de trobada i lluitar perquè el món siga més just, per a les dones i per als homes,
perquè això fan el feminisme. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. Sí, com la meua companya, la senyora Obiol,
voldria també aprofitar esta segona intervenció per a reivindicar aquest consens que hem
aconseguit, i agrair concretament a Ciutadans i al Partit Popular, que se sumen a aquesta
proposta per a demostrar que el feminisme és una qüestió transversal i que ens afecta a tots
i a totes. Gràcies.
Sra. Payá: Sí, pues en la misma línea que mis compañeros y compañeras, expresar la
satisfacción por el consenso, siempre podemos encontrar puntos de encuentro para
defender la misma idea, la igualdad de las mujeres. Gracias.
Sra. De Gracia: Sí, vull aprofitar el moment per a donar les gràcies a tots els grups, tots els
meus companys, que des de taula d’igualtat han elaborat aquest programa perquè Alcoi
visca el 8 de Març. Gràcies.
Sra. Guillem: Bé, jo per tancar, si em permet, diré que és una llàstima que, un any més, açò
no siga institucional, no siga moció institucional. I que estic molt orgullosa de totes les que
hem treballat amb açò, perquè crec que ha estat molt bé el fet que en lloc de tornar a dir
com sempre tots els arguments que ja sabem tots, excepte VOX segons sembla, començar
a parlar de totes aquelles dones que han sigut silenciades i oblidades. I que no passa res
que si l’any ve VOX torna a votar en contra, nosaltres tindrem moltíssims més exemples per
a dur-los ací.
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Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups municipals
SOCIALISTA, PARTIDO POPULAR, COMPROMÍS ALCOI, CIUDADANOS, PODEM i
GUANYAR ALCOI.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i el vot en contra del regidor del grup
municipal VOX (1), aprova la moció presentada pels grups municipals SOCIALISTA,
PARTIDO POPULAR, COMPROMÍS ALCOI, CIUDADANOS, PODEM i GUANYAR ALCOI.
18. 4887/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE MOBILITAT ESCOLAR SEGURA I
SOSTENIBLE
El grup municipal Guanyar Alcoi, presenta la següent moció:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En moltes ciutats s'estan emprenent accions per tal de transformar els entorns escolars,
posant al centre la seguretat i benestar dels infants a través de diverses accions per a
pacificar els entorns escolars i augmentar la superfície per a vianants.
Algunes mesures concretes que es poden portar a terme són:
- La reducció de carrils als entorns escolars fins a tenir un únic carril de circulació de cotxes i
motos davant de cada centre educatiu.
- Restriccions de trànsit puntuals per reduir la conflictivitat a les hores punta.
- La col·locació de radars de velocitats als entorns escolars, tant pedagògics com
sancionadors, a més d'altres mesures físiques de reducció de la velocitat per aconseguir
reduir la velocitat a un nivell segur de 20 km/h.
- L'eliminació de les places d’aparcament (incloses les motos sobre la vorera) als accessos
als centres i aprofitar eixa superfície per a incrementar l’espai dedicat als vianants i al verd
incorporant nou mobiliari urbà com bancs o jardineres.
- El control dels nivells de contaminació i soroll als centres i entorns escolars. Donades les
obligacions de mantenir finestres obertes als centres educatius es poden adoptar mesures
urgents de restriccions de trànsit en els carrers adjacents als centres escolars si els valors
mesurats tant de qualitat de l'aire com de soroll es consideren perjudicials.
També s'estan generalitzant els projectes de camins escolars com a estratègia educativa
que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facen a peu o en bicicleta el camí
d'anada i tornada de casa a l'escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la
responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri.
El mateix Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alcoi ja parlava de facilitar l'accés autònom
dels xiquets i joves a centres educatius, plantejava reduir la conflictivitat de les hores puntes
i la creació d'itineraris o camins escolars segurs a través de la implantació de Plans de
Mobilitat a Centres Educatius.
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Un dels objectius en la mobilitat ha de ser crear una cultura per als vianants en el municipi,
apostant per la sostenibilitat i la defensa dels hàbits saludables, on es puga caminar cap al
lloc de treball o el centre educatiu o en defecte d'això utilitzar mobilitats alternatives o
transport públic, enfront de la sobreutilització del transport privat, el més perjudicial per al
conjunt de la població.
Creiem que un bon lloc per on començar a fomentar el canvi d'hàbits pot ser l'entorn escolar
on es puga implicar a tota la comunitat educativa i després traslladar-se a la resta de la
població afavorint un futur sostenible en el nostre municipi.
Per tot açò es proposa l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que es treballe un pla de mobilitat segura i sostenible cap als centres educatius
amb:
- Una anàlisi prèvia de la xarxa i distribucions modals actuals a la mobilitat escolar.
- Una estratègia i programació d'actuacions de participació ciutadana, urbanístiques i sobre
el viari públic, de gestió de la mobilitat, pedagògiques, educadores i formatives, de
comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.
- La creació d'una sèrie d'indicadors per a avaluar i fer seguiment del nivell d'implantació del
pla i els resultats del procés.
Que es faça tot implicant als centres educatius, les famílies, establiments i associacions
locals i per descomptat a les xiquetes i xiquets.
SEGON.- Que mentre es treballa l'esmentat pla es posen en marxa una sèrie de mesures
per tal de pacificar els entorns escolars tals com la reducció de carrils de circulació, la
implantació de radars de velocitat, l'eliminació de places d'aparcament davant els centres
per a guanyar espai per al vianant i la instal·lació de mesuradors de contaminació acústica i
de qualitat de l'aire i segons les condicions es prenguen les restriccions de trànsit
necessàries per a garantir la salut i benestar als entorns dels centres educatius.»
Sr. González:
Bon dia. Bon dia a totes les persones que segueixen el plenari per les xarxes i a les que hi
estem participant. Passe a llegir els punts d’acord de la moció que presentem.
El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig els punts d’acord de la
moció.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Tienen que saber que a partir del 29 de marzo ya será efectiva la peatonalizacion del centro,
que ustedes aprobaron desde el principio, como bien dijo el señor Martínez en la rueda de
prensa se aumentará considerablemente el tráfico en otras calles de la ciudad, y las calles
donde están ubicados algunos centros educativos, también se verán afectados.
Solo en horas puntuales de entrada y salida de los centros educativos es cuando la
afluencia del tráfico y peatones, es mayor en sus alrededores, el resto del día y fines de
semana esto no ocurre. Cada centro educativo esta ubicado en zonas donde sus
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características son distintas y les afecta de forma diferente la circulación. No afecta de igual
forma por ejemplo el colegio Romeral que el de San Roque, el de La Salle que Santa Ana,
Salesianos Juan XXIII que Salesianos Centro, y así con el resto, incluidos los institutos, por
no enumerarlos a todos.
Les ha gustado tanto la peatonalización del Centro que ahora pretenden peatonalizar todo
Alcoy. Les voy a dar una idea para poder quitar las plazas de aparcamiento alrededor de los
centros educativos, construir un gran parking a las entradas de Alcoy donde vecinos y
visitantes puedan estacionarlos, así seremos como Venecia, pero sin agua. Gracias.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
Bé, esta proposta és una proposta i una necessitat que, evidentment, des de Podem,
compartim, i una proposta que, a més, va en línia del que planteja el nostre Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible.
La construcció de l’espai públic i l’ús que en fem són factors determinants en la nostra vida
que ens impliquen a tots, també als xiquets i xiquetes i als adolescents, no tan sols quant a
la seguretat, sinó també en l’adquisició d’habilitats i en relació amb l’autonomia i el
coneixement de l’entorn físic i humà en el qual viuen.
La configuració de l’espai està relacionada també amb les condicions de salut i benestar i,
per tot això, és necessari que afrontem el tema sobre la configuració de l’espai públic per a
analitzar els usos que en fem, les funcions que li donem i als grups que prioritzem, per a
poder concloure si realment es tracta d’un espai públic democratitzat.
Hem de considerar i repensar els nostres hàbits i els nostres estils de vida, i trobar fórmules
que siguen més sostenibles. Repensar els patrons legals basats en la primícia del vehicle
particular i promoure desplaçaments que siguen més sostenibles, maneres de desplaçament
col·lectiu o formes no motoritzades que afavoreixen el respecte pel medi ambient i la cura de
la nostra salut i el nostre benestar. I, per tot, donarem suport a la moció.
Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde, buenos días a todos los presentes y a las
personas que nos siguen online.
Bueno, decir que la seguridad y entorno saludable respecto a los centros educativos debe
ser siempre una fórmula a seguir a la hora de habilitar y construir estos centros, desde una
fase previa de estudio a la hora de su ubicación. También es cierto que, en los casos en los
que el urbanismo se haya comido un entorno antaño favorable, habrá que disponer las
medidas necesarias para su adaptación.
Por citar un ejemplo, el CEIP El Romeral es un centro perfectamente concebido en este
aspecto, separado del ámbito de circulación y rodeado de zonas verdes. Este debería ser el
modelo a seguir. No siempre es posible esto, pero tampoco se tiene muy en cuenta a la hora
de proyectar nuevos centros. Por citar otro caso, el CEIP Miguel Hernández está construido
tras un hospital comarcal, que atiende a 140.000 ciudadanos, y enfrente del acceso al
aparcamiento del centro sanitario. Sería más fácil prevenir que adaptar a posteriori.
No hace mucho, se aprobó un plan de peatoalización del centro. ¿Se tuvo en cuenta por
parte de los proponentes la existencia de centros educativos y su accesibilidad en dicho
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entorno? ¿Es posible rizar más el rizo en esta zona? ¿Pesaba más entonces la idea de
cerrar al tráfico la zona que la de salvaguardar la movilidad que ahora se pide en esta
moción?
Desde Ciudadanos valoramos positivamente que se trabaje en un plan de movilidad segura
y sostenible hacia los centros educativos, pero precisamente esos informes, análisis y
participación de centros, asociaciones, padres y alumnos son necesarios para determinar
cual es el mejor escenario posible para cada centro y barrio, y no aplicar las medidas sin
tener en cuenta las necesidades o provocando un perjuicio mayor, por lo que estaríamos a
favor del primer punto de acuerdo. No podemos en cambio estar de acuerdo en el segundo
puesto que contradice al primero, es decir, ejecutar sin un informe o consulta previa, por lo
que propondríamos la eliminación de este punto 2 para aprobar esta moción. Muchas
gracias.
Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Bé, la millora de la mobilitat escolar està emmarcada dins el projecte School Change, que
forma part del programa Interreg Europe, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (Feder). El programa ajuda als governs regionals i locals a desenvolupar i oferir
millors polítiques. Es crea un entorn i oportunitats per compartir solucions i aprendre d’altres
polítiques. L’objectiu és assegurar-se que els esforços en investigació, innovació i
implementació dels governs porten a un impacte integrat i sostenible per a les persones i els
pobles o ciutats.
Per assolir aquest objectiu, Interreg Europe ofereix oportunitats a les autoritats regionals i
locals arreu d’Europa, per compartir idees i experiències en pràctiques i polítiques públiques,
i, per tant, millorar estratègies per als ciutadans i comunitats.
Una d’aquestes polítiques públiques que ja fa alguns anys que està implantant-se en
algunes localitats, com ara Reggio Emília a Itàlia, és precisament la millora de la mobilitat
escolar.
El 2013 el 44% de les víctimes mortals dels accidents de trànsit a les grans ciutats eren
vianants, els accidents de trànsit han baixat més d’un 15%, arribant a un 25% segons zones
―perdó―, hem anat baixant molt lentament, però el 2020 amb la reducció de mobilitat a
causa de la pandèmia, els accidents de trànsit han baixat més d’un 15%, arribant a un 25%
segons zones. És evident que el confinament ha sigut una imposició necessària davant una
crisi sanitària, però si alguna cosa ens ha ensenyat és que podem modificar alguns hàbits,
entre aquests, els hàbits de mobilitat.
Hem de trobar noves maneres de moure’ns i nous costums de vida que impliquen menys
desplaçaments. Mai el concepte quilòmetre zero havia tingut tanta implicació pràctica.
Un Pla d’Acció de Mobilitat Escolar és necessari, per a millorar la formació dels escolars i les
condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu, i fomentar els desplaçaments
segurs, sostenibles, actius i autònoms. I el primer objectiu ha de ser que la propera
generació siga la primera a créixer en una societat sense víctimes de trànsit. I per assolir-lo
hem de promocionar sistemes de transport sostenibles i saludables, hem de crear camins
escolars i hem de crear distintius de mobilitat escolar per als centres educatius que vulguen
sumar-se a la iniciativa i aplicar aquests criteris.
Pag. 100 de 167
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406130260507236 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

La creació d’un Pla de Mobilitat Escolar Segura i Sostenible s'hauria d’alinear amb el
projecte a cinc anys vista School Chance, en què diverses ciutats europees, intercanvien
bones pràctiques relatives a la mobilitat autònoma dels escolars, en sintonia amb l’agenda
de la Unió Europea.
És per això que proposem l’esmena següent:
- Que l’Ajuntament d’Alcoi s’incorpore al programa School Change, per tal de poder realitzar
aquest Pla de Mobilitat Escolar Segura i Sostenible dins les directives europees.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.
Des del Partit Popular observem amb moltíssim interés aquesta proposta que ha plantejat el
grup Guanyar, sobretot en la seua primera part de la necessitat de poder prendre decisions i
mesures que contribuïsquen a millorar l’accessibilitat dels centres educatius i la seguretat
dels nostres xiquets i xiquetes.
De fet, pensem que hauria d’haver-se treballat per part de l’Ajuntament, tenint en compte les
condicions particulars que la Covid-19 ens ha provocat, per tractar d’evitar la concentració,
la massificació en els entorns dels centres escolars. D’aquesta forma haguérem ajudat
també els mateixos centres que han treballat de valent per tal de definir una entrada i eixida
segura de les seues instal·lacions.
Si bé estem totalment d’acord amb la necessitat de treballar en els primers dels punts de la
moció que ens planteja Guanyar, no ho estem en la segona part, perquè estem parlant
d’actuar sense estudis i sense consensuar prèviament amb «els col·les» i amb les
comunitats educatives dels centres i ens recorda molt aquesta forma de treballar respecte
del pla de conversió en zona de vianants. Són els arguments que ara fa un mes van
comentar en aquest saló de plenaris; per tant, entenem que no podem actuar amb
voluntarisme, pensant que aquestes mesures poden millorar i ho poden fer, però sense
tindre el consens amb els col·lectius implicats i amb el suport dels tècnics que avalen les
millors decisions, més encara quan en aquest segon punt hi ha diverses propostes que sí
que tenen en comú l’objectiu final, però que no tenen realment res a veure en aplicar una
solució o l’altra, necessiten uns criteris diferents per a situacions també diferents en
cadascun dels centres; per tant, nosaltres, si el grup municipal Guanyar acceptara eliminar
el segon punt, que entenem que és contradictori amb el primer... Ara bé, sempre amb el
compromís que segons vaja avançant-se en els estudis, en la planificació que marca el
primer punt, es puguen aplicar en determinades ocasions o en determinats centres
educatius, aquestes solucions. Aleshores, efectivament, si accepta la retirada d’eixe segon
punt, el vot favorable del Partit Popular estaria garantit. Moltes gràcies.
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots.
Des del Partit Socialista, des del govern, veiem amb molt bons ulls aquesta iniciativa i ens
alegrem que aquesta proposta, doncs s’alinee un poc amb les polítiques que anem
desenvolupant a la ciutat en els temes de mobilitat, com per exemple la conversió en zona
de vianants, i moltes altres, i que vénen a canviar el sistema de mobilitat, cosa que pensem
que és importantíssim.
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Un treball que crec que aquest complementarà tot allò que ja estem fent per part de
l’Ajuntament d’Alcoi, que ja està treballant de la mà de cadascun dels centres educatius, per
millorar les casuístiques particulars de cadascun dels centres, que, com bé ja s’ha dit per
part d’algun company o companya, no són iguals; és a dir, cada centre té unes particularitats
en el seu entorn que s’hauria d’abordar de manera particular. I, sobretot, implicant els
centres com hem fet nosaltres. Com cada vegada que hem fet algun canvi en algun entorn
de centre escolar, hem fet partícip el centre escolar perquè hi poguera participar i que
aquestes mesures foren més correctes.
Ja des de l’Ajuntament d’Alcoi, com he dit, hem treballat en moltíssimes línies d’actuacions
dins d’aquest aspecte;


Com, per exemple, la col·locació d’aparcaments de bicicleta i de patinet en tots i
cadascun dels centres escolars de la ciutat, i anem a iniciar també..., està prevista
una campanya per a utilitzar i fomentar l’ús de la bicicleta i del patinet per anar als
centres educatius, i per a la utilització d’aquests aparcaments que estan en els
centres escolars.



Com, per exemple, diverses actuacions de millora i ampliació de voreres i
accessibilitat en alguns centres escolars, que dins del Pla d’accessibilitat estan
licitant-se i van a desenvolupar-se aviat, com al Col·legi Salesians, com al Col·legi
Sant Roc, als voltants, com al voltant del Col·legi Horta Major.



Treballs de senyalització, com és en el cas de La Salle, que s’han fet per millorar
també i renovar el centre, i millorar l’accessibilitat a aquest centre.



També treballs, com hem fet, com és a la Via Verda, que sembla que ho ha vist
d’eixe projecte d’SmartCity, que el que ha fet és millorar l’accessibilitat a una sèrie de
centres, com per exemple la Via Verda... ―perdó, la Via Verda― el carril bici, que
està a la Zona Nord; però també l’últim que hem implementat, que millora diversos
centres de la zona de l’Eixample de la ciutat.



O com, per exemple, també es va fer la mesura de reducció de velocitat a 20 km/h,
que alguns dels que ara diuen que s’han d’aplicar aquestes accions, va criticar en el
seu moment que es reduïra a 20 km/h en un entorn on hi havia molts centres
escolars.

Per tant, vull dir que votarem a favor, però sí que és veritat que amb el mateix argument que
proposava també el Partit Popular i Ciudadanos, pensem que el punt número 2 es contradiu
amb el punt número 1 perquè estem dient que hem de consensuar i ja estem volent aplicar
mesures. Jo crec que no és molt prudent perquè seria... estaria bé primerament poder
escoltar totes les parts i després poder prendre decisions.
Sr. González: Sí, moltes gràcies.
Bé, nosaltres, des de Guanyar presentàvem esta proposta o este conjunt de propostes,
primerament, perquè creiem que hi podem estar d’acord tots. Que és necessari,
primerament, un estudi més profund dels que s’han fet en este aspecte, en la mobilitat, en
concret en la mobilitat escolar de què parlem; i perquè creiem fermament que una altra
mobilitat és possible a Alcoi. Que, a pesar de tots els tòpics que es puguen traure, de totes
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les dificultats que es puguen plantejar, que sempre n’ixen, Alcoi és una ciutat amb una
grandària on es pot fer possible que es puga recórrer tota la ciutat, salvant les distàncies i
l’orografia, plantejant eixa mobilitat amb alternatives al cotxe.
Creiem que es poden fer les coses d’una altra manera, i una que siga més beneficiosa per a
la població. I que s’ha d’apostar per això; perquè és un assumpte important.
Veiem que hi ha mesures que s’estan prenent en altres poblacions, ciutats més grans o més
menudes, altres amb més o menys experiència, podem pensar en Barcelona, on estan
posant-se en marxa moltes mesures en els últims anys; o Pontevedra, amb una llarga
experiència en estos assumptes. Que pot semblar que estan lluny de nosaltres, per
grandària o per distància, però hi ha ajuntaments propers: Ontinyent, Sagunt, Puçol o
Rafelbunyol que estan posant-ho en marxa, projectes de camins escolars, per exemple.
Creiem que l’àmbit escolar, perquè suposa potser un bon inici o un camí més per començar
a canviar la cultura del cotxe, que ens han fet tindre arrelada, i que en este entorn educatiu
puguem fer un poc més i també a la resta de la ciutat.
Respecte dels punts d’acord, per fer un resum de què s’ha parlat, agraïm l’aportació de
Compromís per mirar d’enfortir la proposta. No he pogut informar-me massa en profunditat
del projecte School Change, però acceptem aquesta esmena perquè entenem que serà
positiva.
Respecte del que deia Vox de la proposta d’aparcaments dissuasius, no sé si era l’única o
no, però nosaltres estem totalment d’acord amb els aparcaments dissuasius, ho hem
demanat des de ja fa temps, i amb això estaríem d’acord.
La proposta no parla de convertir en zona de vianants tot Alcoi, sinó de restriccions puntuals
en llocs i, potser, en moments, que és el que es diu urbanisme tàctic.
Respecte del que es parlava des de Ciudadanos del Romeral o Miguel Hernández, també...
de les seues diferències, perquè el Romeral, per exemple, té una zona verda adjunta i
també s’haurà de pensar que tots dos, per exemple, tenen a les portes carrers amb dos
carrils i un bon grapat d’aparcaments. S’hauria de valorar també això.
I, en general, els dubtes que s’han posat respecte del punt 2, les mesures que demanem al
punt 2 no represeten tampoc ni grans despeses ni obres i poden afavorir de pacificar els
entorns escolars i creiem que no costaria massa posar en marxa aquestes accions., És
veritat que d’estudis n’hi ha molts sobre això i que nosaltres donàvem per descomptat que
cada mesura que prenga una administració primerament ha d’estar estudiada pels tècnics i
que ha de ser participada, també. Si hem d’esmenar el segon punt afegint el que es
considere, que s’estudie o que aquestes accions es consulten amb les comunitats
educatives, no hi tenim cap problema. No, no és que pretenem imposar aquests canvis
sense informar i consultar a ningú, enteníem que açò es donava per descomptat que la
primera part era refer una planificació ben profunda i la segona, perquè creiem que era
necessari prendre accions i continuar les accions que s’estan prenent, doncs prendre aquest
tipus d’accions. Si ho creuen convenient, entenem que l’esperit que proposem és aquest, no,
no imposar res i consultar-ho tot. Si entenen que s’ha de modificar el text d’alguna forma, ho
podem rectificar. Gràcies.
Sr. Marcos Martínez:
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Si, bueno, el tema es ese, entendemos que ya el primer punto lleva por consigo el estudio
para llevar a cabo un plan correcto y participado por todo el mundo, con lo cual lo que se
podía pedir es que ese estudio se haga de una forma rápida, que no se esté, pero si que el
eliminar el segundo punto o al menos enmendarlo considerablemente, que se tomen unas
primeras medidas generales o básicas, ya se tendría que ver, pero lo suyo seria eliminarlo
porque entiendo también que el meollo de la moción es el primer punto, que es el de
elaborar un plan de movilidad para los centros escolares, en Romeral, por ejemplo, lo decía
porque si tiene un entorno muy grande de zona verde y si que está apartado de los carriles
de circulación, incluso tiene un paso elevado para la gente que tenga que cruzar, cosa que
otros sitios no tienen, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, igual es más peligrosa la Calle
Pintor Casanova con un carril único que la calle Espronceda con 2 carriles, lo digo porque
cada centro, en cada centro y en cada zona habrá que estudiar cual es la mejor opción para
tomar medidas al respecto, ahí veíamos que no... no veíamos correcto el aplicarlas antes, lo
hemos dicho muchos partidos políticos, nos hemos quejado de la poca participación en otras
ocasiones, pues en esta, precisamente lo que pedimos es eso, que primero se pida opinión,
que participe todo el mundo y que se consensúe una actuación conjunta en todos los
centros.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou. Bé, jo simplement vull agrair que hagen acceptat la nostra esmena i vull
comentar que per tots els beneficis que comporta tant de seguretat com de qualitat de vida i,
per descomptat, per la cura del medi, Compromís votarà a favor d’aquesta moció.
Sr. Ruiz:
Vull insistir en els dubtes que genera la segona part, el segon punt d’acord que planteja la
moció i podria ser una solució poder esmenar que una vegada l’Ajuntament tinga l’anàlisi
previ que demana el primer punt i després de la consulta previa amb els centres educatius,
doncs mentre es treballa en el desenvolupament següent del pla, es posaran en marxa una
sèrie de mesures, tal, tal, tal, és a dir, que es poguera esmenar en aquest sentit, perquè
quedara clar que la voluntat és que si els informes tècnics així ho avalen, es puguen aplicar
abans que es puga estar perfilada la planificació definitiva. En aquest cas, nosaltres no
tindríem cap inconvenient, sinó al revés, estaríem molt interessats a poder donar suport a
aquesta moció.
Sr. Belda:
Bé, jo crec que hauríem de..., sí, d’esmenar aquest... aquest segon punt. Jo no tindria..., no
tindríem cap problema, però sí que..., jo crec que seria més fàcil. Dic que mentre es treballa
en l’esmentat pla, es posen en marxa les mesures que tècnicament es consideren adients
en cada cas per a millorar l’entorn del centre. És a dir, no canvia res que siga..., que vaja a
estar dins del Pla General que va a fer-se, però que si que hi ha alguna qüestió tècnica, com
un canvi de senyalística, com qualsevol cosa que els tècnics recomanen, que es puga fer o
des de Policia, doncs que es puga anar implementant mentre es faça.
I sí que..., jo en el que ha comentat Compromís, jo crec que és molt..., és molt precipitat, ací
no en coneixem cap, l’School Change no ho conec, jo crec que posaria que adherir-se a
alguna cosa que no coneixem ningú, em pareix que no és molt correcte. Jo, com a molt,
posaria que anem a estudiar-ho. Però no..., comprometre’s. Jo no puc comprometre’m a
adherir-me a una xarxa que no conec, que no conec com treballa, que no conec que
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comporta adherir-se a aquesta xarxa. Per tant, jo podria comentar-ho o podríem posar-ho en
la moció o deixar-ho com «a estudiar», però no comprometre’s a alguna cosa que crec que
no podem fer. Si és així, el vot del Partit Socialista serà favorable, tenint en compte, també,
perdoneu que m’allargue un poquet més, què consensuarem en el punt u amb tots els
centres. Però tinguem en compte que quan es consensua..., segurament si li preguntem al
xiquet si vol cotxes a la porta del «col·le», ens dirà que no, però després hi haurà els pares,
que molts que hi vénen amb cotxe des de fora, doncs em dirà que no. Quan això ho
modifiquem i arribem a un acord, segurament hi haurà gent que no hi estiga d’acord i que
potser en Facebook posa alguna cosa i que potser reclama i que... Si prenem aquest acord,
que hi estiguem tots d’acord i que no canviem després.
Sr. Gonzàlez:
Sí, gràcies. A veure, per fer un poc de recopilació. Estem d’acord que cada centre educatiu
tindrà les seues condicions particulars i que creiem que no fa falta eliminar el segon punt
perquè es parla sobretot d’això, d’urbanisme tàctic, que també es pot..., després es pot...,
desapareix i no deixar petjada. Podríem deixar el segon punt i mentre es treballa en
l’esmentat pla i si voleu clavar ací..., amb una anàlisi prèvia, i com deia el regidor del PSOE,
que es posen en marxa una sèrie de mesures que tècnicament es consideren adients,
encara que (...) ample, vull dir, com deien ells, per tal de pacificar l’entorn. De fet, vull dir, el
que parlava des del Partit Popular..., el segon punt ja parlava que mentre es treballe aquest
pla, es faça l’altre, però bé. Entenem que hi havia un treball previ, no entenem que es faria
demà mateix. Si ho creuen així..., que mentre es treballa en l’esmentat pla amb una anàlisi
prèvia..., no sé si clavar això ací..., no sé si els sembla bé..., es posen en marxa una sèrie de
mesures que tècnicament es consideren adients en cada cas, per tal de pacificar..., I
continue el punt aquest, si podem deixar-ho així. I, respecte del punt de Compromís, sí...,
jo..., bé..., jo el que deia..., ho he mirat..., ho he buscat un poc i entenc que no hi hauria cap
problema. Però, sí..., entenem també que..., per a la presentació es pot posar que s’estudie
l’adhesió a aquest programa. Vull dir, no hi hauria cap altre problema..., sí, sí..., bé, si
Compromís creu que posant açò, si els sembla adequat afegir aquest punt, per nosaltres no
tenim cap problema. Al final, bé, creiem que en aquest apartat..., que hem fet moltes
declaracions en aquest assumpte..., moltes..., hem signat molts pactes, molt de temps,
sobre sostenibilitat, ens hem adherit a molts acords de sostenibilitat, i creiem que hem de
ser ambiciosos en això, que al final dedicar els recursos que faça falta, perquè encara que
alguns punts..., alguns punts com ens deia el PSOE, que es puga veure després que és
necessari o que no afavoreixen, creiem que revertiran, de segur, en benefici del benestar i
guanys econòmics, també al final, per a la població. Al final, el progrés en aquest aspecte no
vindrà per a afavorir més el cotxe, mai, ni per fer més carrils, però tampoc no per a
mantindre l’espai actual com està i els privilegis del cotxe. Que no entenem açò..., i
simplement açò..., que creiem que el que presentàvem era: primerament, que es faça un
estudi profund i, mentre es fa aquest estudi profund, amb l'anàlisi que es puga tindre ja,
prendre aquesta sèrie de mesures, sobretot estudiant cada cas, com deien, que és
particular, i parlant-ho amb les comunitats educatives corresponents. Vull dir, ho deixem així,
puc passar aquest..., el que he dit..., la redacció aquesta del punt la passe a tots i.., la
deixem així: que mentre es treballe en l’esmentat pla, amb una anàlisi prèvia, es posen en
marxa una sèrie de mesures que tècnicament es consideren adients en cada cas, per tal de
pacificar, tal, tal, tal, ja que, de fet, són els punts de què parlàvem, de les propostes que
parlàvem, que era anomenant-les com a exemples del que parlàvem en l’exposició de
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motius. També es poden prendre aquestes o les que creguen convenients, però aquestes
creiem que són prou adients. Jo crec que si ho deixem així, hi estarem tots d’acord. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Per tant, entenc que al final el que votarem són tres punts d’acord, el primer que es
quede intacte segons s’havia plantejat;, el segon amb la matisació que ha fet el Sr.
Gonzàlez; i el tercer el d’estudiar la incorporació a la xarxa europea. D’acord?
Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal GUANYAR
ALCOI, que incorpora les esmenes propostes pels Grups Municipals CIUDADANOS,
COMPROMÍS ALCOI, PARTIDO POPULAR i SOCIALISTA.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables 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 modificada amb la incorporació de les esmenes dels
grups municipals CIUDADANOS, COMPROMÍS ALCOI, PARTIDO POPULAR i
SOCIALISTA, amb el següent text:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En moltes ciutats s'estan emprenent accions per tal de transformar els entorns escolars,
posant al centre la seguretat i benestar dels infants a través de diverses accions per a
pacificar els entorns escolars i augmentar la superfície per a vianants.
Algunes mesures concretes que es poden portar a terme són:
- La reducció de carrils als entorns escolars fins a tenir un únic carril de circulació de cotxes i
motos davant de cada centre educatiu.
- Restriccions de trànsit puntuals per reduir la conflictivitat a les hores punta.
- La col·locació de radars de velocitats als entorns escolars, tant pedagògics com
sancionadors, a més d'altres mesures físiques de reducció de la velocitat per aconseguir
reduir la velocitat a un nivell segur de 20 km/h.
- L'eliminació de les places d’aparcament (incloses les motos sobre la vorera) als accessos
als centres i aprofitar eixa superfície per a incrementar l’espai dedicat als vianants i al verd
incorporant nou mobiliari urbà com bancs o jardineres.
- El control dels nivells de contaminació i soroll als centres i entorns escolars. Donades les
obligacions de mantenir finestres obertes als centres educatius es poden adoptar mesures
urgents de restriccions de trànsit en els carrers adjacents als centres escolars si els valors
mesurats tant de qualitat de l'aire com de soroll es consideren perjudicials.
També s'estan generalitzant els projectes de camins escolars com a estratègia educativa
que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facen a peu o en bicicleta el camí
d'anada i tornada de casa a l'escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la
responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri.
El mateix Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alcoi ja parlava de facilitar l'accés autònom
dels xiquets i joves a centres educatius, plantejava reduir la conflictivitat de les hores puntes
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i la creació d'itineraris o camins escolars segurs a través de la implantació de Plans de
Mobilitat a Centres Educatius.
Un dels objectius en la mobilitat ha de ser crear una cultura per als vianants en el municipi,
apostant per la sostenibilitat i la defensa dels hàbits saludables, on es puga caminar cap al
lloc de treball o el centre educatiu o en defecte d'això utilitzar mobilitats alternatives o
transport públic, enfront de la sobreutilització del transport privat, el més perjudicial per al
conjunt de la població.
Creiem que un bon lloc per on començar a fomentar el canvi d'hàbits pot ser l'entorn escolar
on es puga implicar a tota la comunitat educativa i després traslladar-se a la resta de la
població afavorint un futur sostenible en el nostre municipi.
Per tot açò es proposa l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que es treballe un pla de mobilitat segura i sostenible cap als centres educatius
amb:
- Una anàlisi prèvia de la xarxa i distribucions modals actuals a la mobilitat escolar.
- Una estratègia i programació d'actuacions de participació ciutadana, urbanístiques i sobre
el viari públic, de gestió de la mobilitat, pedagògiques, educadores i formatives, de
comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.
- La creació d'una sèrie d'indicadors per a avaluar i fer seguiment del nivell d'implantació del
pla i els resultats del procés.
Que es faça tot implicant als centres educatius, les famílies, establiments i associacions
locals i per descomptat a les xiquetes i xiquets.
SEGON.- Que mentre es treballa l'esmentat pla es posen en marxa amb una anàlisi prèvia
una sèrie de mesures que tècnicament es consideren adients en cada cas per tal de
pacificar els entorns escolars tals com la reducció de carrils de circulació, la implantació de
radars de velocitat, l'eliminació de places d'aparcament davant els centres per a guanyar
espai per al vianant i la instal·lació de mesuradors de contaminació acústica i de qualitat de
l'aire i segons les condicions es prenguen les restriccions de trànsit necessàries per a
garantir la salut i benestar als entorns dels centres educatius.
TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi estudie l’adhesió al programa School Change, per tal de
poder realitzar aquest Pla de Mobilitat Escolar Segura i Sostenible dins les directives
europees.»
19. 4903/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC SOBRE L'ACCESSIBILITAT DELS WEBS MUNICIPALS
Sr. González:
Sí, gràcies. Llig el text de les preguntes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Directiva d'Accessibilitat Web de la UE, també coneguda com a Directiva (UE)
2016/2102, té per objecte estandarditzar les lleis d'accessibilitat en tots els Estats membres
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de la UE establint requisits mínims obligatoris per als llocs web i aplicacions per a dispositius
mòbils accessibles dins del sector públic de la UE.
De la mateixa manera a l'estat espanyol el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic regula les
mateixes qüestions. Ambdues normatives afecten a les administracions locals.
Preguntes:
Pel que fa als webs municipals i aplicacions mòbils volem saber:
 Quan han tingut l'última revisió d'accessibilitat dels webs municipals i aplicacions
mòbils?
 Quin nivell d'acompliment de les directrius europees tenen?
 Tenim certificació tècnica o algun informe fet respecte al grau d'acompliment de
la normativa?
 Tenim una declaració d'accessibilitat actualitzada i disponible públicament? on es
pot trobar?»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, doncs des del Departament d’Informàtica s’ha treballat l’últim any a millorar
l’accessibilitat de la pàgina web de l’Ajuntament i s’ha publicat la declaració d’accessibilitat a
data de 19 de setembre de 2020.
La situació d’acompliment que heu indicat sobre (...) en la declaració d’accessibilitat, i té tres
estats possibles: un que esperàvem conforme, que seria 100%. Evidentment, crec que no hi
ha cap ciutat; parcialment conforme, és amb alguna excepció, que és on ens situem
l’Ajuntament d’Alcoi en l’informe que ens van fer, en l’anàlisi que ens van fer; i una tercera
que seria que no complix la majoria de requisits, que seria que no hi està conforme.
Nosaltres ens situem en el segon punt, és parcialment conforme.
Després, quant al tema de certificació tècnica, doncs vull dir que hi ha tres tipus d’informes
per a fer: que és l’informe sobre l’atenció de queixes i reclamacions; un segon que és
l’informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació. Aquests dos informes
han estat entregats el passat 8 de febrer per requeriment de l’Observatori d'Accessibilitat
Web, que ens va requerir el dia 5 i com que els teníem fets, el dia 8 es van passar; i,
l’informe de seguiment és el tercer que s’hauria de fer, que és l’informe de seguiment sobre
el compliment dels requisits d’accessibilitat. L’Ajuntament d’Alcoi el que ha fet, i com que no
hi ha requeriment per part encara de l’Observatori, encara no s’ha enviat. Doncs si el
requerira, l’enviarem, però està fet.
Després tenim..., pregunta si tenim una declaració d’accessibilitat actualitzada i disponible
públicament. En el cas dels llocs web, a partir del 20 de setembre de 2018. La declaració es
publicarà en format accessible en el lloc web corresponent i està disponible des de les
pàgines del lloc web amb un enllaç denominat «accessibilitat». Nosaltres, en l’url
«Alcoi.es/areas/accessibilidad/index...», està ja des del 2019.
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I, després, en el cas d’aplicació de dispositius mòbils, estarà penjat a partir del 23 de juny de
2021, que és segons marca la normativa.
I, així mateix, l’Ajuntament d’Alcoi té contractada a l’empresa Distribution as a service, masl,
el servei de manteniment de la plataforma ensuite, que oferix prestació de serveis
d’accessibilitat i usabilitat web per als dominis especificats. Es tracta d’un producte que dóna
suport i afig a la pàgina web una capa d’informació semàntica personalitzada per experts en
accessibilitat i usabilitat, i això permet millorar de manera automàtica el compliment de
moltes de les recomanacions que es fan en matèria d’accessibilitat. I també proporciona des
del núvol les ajudes tècniques perquè cada persona puga navegar de manera adaptada a
les seues necessitats i preferències.
Amb tot açò, què és el que s’està fent?, perquè des del primer moment el Departament està
involucrat i treballant en aquest tema. Anem a acceptar el prec... Bé, estem en les
preguntes, crec que el prec l’has de fer, no?
Sr. Alcalde: Espere, no es precipite. Anem a seguir l’ordre corresponent.
Sr. Belda: Per això...
El Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig el Prec següent:
«Prec:
Al respecte de tots els compliments d'accessibilitat que exigeixen les normatives europees i
estatals demanem que es treballe per subsanar les possibles deficiències i que es publiquen
les declaracions d'accessibilitat tal com indica la normativa.»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, vaig a acceptar-li el prec, però tenint en compte que ja ho està treballant el Departament
des de fa temps.
Això que demana de publicar les declaracions, com que estan publicades, doncs serà un
prec que no haurem incomplit en cap moment, amb la qual cosa, perfecte.
Quant a continuar treballant, evidentment anem a continuar treballant per arribar a eixe
100% d’accessibilitat.
Sr. González: Sí, veig que tenim tots clar que és important que el lloc web siga accessible
per poder fer que l’accés siga equitatiu, no?
El que parlava... el regidor, vam observar que el decret..., això..., les dades que hi ha en
webs era per al setembre de l’any passat i en aplicacions per al juny d’enguany.
Vam vore que sí, que al web municipal de l’Ajuntament, el domini alcoi.org sí que apareix
aquest apartat, està ben clar, dalt, a l’esquerra, recorde, i es parla d’això, de quines són les
deficiències que existixen, les parcials, i com es poden comunicar les deficiències en matèria
d’accessibilitat i que s’estaven informant. Però és veritat que no hem trobat este apartat
d’accessibilitat en altres llocs webs municipals, que no sé si..., per exemple, per posar un
exemple, en alcoiparticipa.com, potser no les hem trobat, però no està tan clar; o en
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smartcity també; en smartcityalcoi.com tampoc no està; o en la de Turisme... I enteníem
que, en ser altres dominis, no sabem si eixa declaració d’accessibilitat valia per a estos
webs o no. Enteníem que en ser altres dominis, com en altres webs, altres llocs webs
programats de manera diferent, haurien de tindre també estes declaracions en les seues
pàgines, perquè suposem que l’autoavaluació que apareix al web d’alcoi.org només es
referix a eixe domini. Si..., no sabem si... creiem que no, però si valen per a eixos webs, ens
agradaria que ens ho digueren; i, si no, que es publicaren i que s’estudiaren..., que es
publicaren i que en els aspectes que no compliren, que es treballara.
I, per cert, vull fer un incís. Hem vist que a la pàgina de l’Ajuntament, una de les coses que
indica que no es complix és que els vídeos amb àudio no proporcionen subtítols, tal com
també demanen els companys de Podem hui en una de les seues propostes. I ens alegrem
també que, bé..., que ho hagen proposat, perquè, encara que anem per un camí o un altre,
veiem que al final volem solucionar tots estos problemes i esperem que eixa demanda siga
acceptada també, com la nostra. Gràcies.
Sr. Belda: Sí, a vore, comentava el company que..., jo he parlat de la pàgina web de
l’Ajuntament d’Alcoi, que és la que nosaltres en tenim el control i podem actuar plenament;
en la resta de pàgines que vénen associades i que normalment solen ser pàgines externes,
ja s’ha demanat des dels departaments que treballen per a complir amb la mateixa
normativa, d’acord! Però en tractar-se de pàgines externes, evidentment el tractament és
diferent, encara que també, evidentment, s’ha de complir i estem treballant amb això. Per
això l’acceptació del prec per continuar treballat en eixe camí per a millorar.
Sr. González: Gràcies.

20. 4892/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES SOBRE EL PROJECTE DE REFORMA DE L'IES ANDREU SEMPERE
Sr. González:
Sí, llig les preguntes.
«Davant de les declaracions del director general d'Infraestructures Educatives de la
Generalitat Valenciana a Radio Alcoy el passat 25 de febrer, volíem saber:
Quan té previst l'Ajuntament d'Alcoi donar el seu vistiplau al projecte de reforma de l'IES
Andreu Sempere?
Quan s'espera començar les obres al centre i quan tenir-les finalitzades?
On s'ubicaran a l'estudiantat i professorat del centre durant la realització de les obres?»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
A vore, l’Ajuntament està treballant tècnicament des del Departament d’Arquitectura en la
redacció del projecte. Es va presentar a finals de desembre, i s’està treballant per acabar de
perfilar aquest projecte, perquè estiga complet i estiga correcte i donar-li el vistiplau. Segons
ens informen des del departament, segurament a finals de la setmana que ve ja estarà
enllestit; per tant, caldrà aprovar-lo i caldrà començar a treballar en eixa licitació.
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Quant a la segona pregunta, quan s’espera començar les obres i quan tenir-les finalitzades.
Jo com que crec que va ser de les primeres coses que em vaig ensenyar quan vaig entrar
de regidor, i és que no hem de donar dates, perquè no depén de nosaltres. Si per nosaltres
depenguera, seria ja acabar com més prompte millor. Però com he dit, anem a començar un
procés de licitació, esperem que siga el més breu possible i que, durant... abans de l’estiu o
durant l’estiu, pogueren començar les obres. Però jo no puc donar una data exacta perquè
no depén de nosaltres, sinó d’un procés de licitació. Si, a més, tractant-se d’un projecte de
quatre milions d’euros, que pot tindre problemàtica, com bé sabem en altres que hem tingut.
Per tant, començar com més prompte millor, i quan acabaran, exactament el mateix. El que
sí que nosaltres anem a posar tot el nostre treball tant en l'àmbit polític com tècnic, perquè
siga com més prompte millor, i que no afecte o afecte el menys possible al dia a dia del
centre educatiu.
I on s’ubicarà a l’estudiantat i professorat del centre durant la realització de les obres. Estem
treballant ja. De fet la setmana que ve tenim una reunió per acabar de concretar-ho, on està
el centre educatiu, on està la inspecció d’educativa, per buscar quin és l’espai idoni per a
ubicar les aules del centre durant... mentre estiguen fent-se les obres. No puc dir-te res més
perquè encara estem treballant en això.

21. 4890/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE ELS PROJECTES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT A ALCOI
Sra. Obiol:
Gràcies.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la pregunta següent:
«El passat 8 de febrer va haver una reunió entre l’alcalde, Sr. Antonio Francés, i els regidors
Sr. Raül Llopis i Sr. Alberto Belda amb la rectora de la Universitat d’Alacant i altres
representants del nou equip rectoral.
 Davant d’aquesta reunió voldríem que se’ns informara de la situació en la que es
troben els projectes iniciats per la Universitat d’Alacant a la ciutat, en especial la
consolidació del Grau de Mestra/es d’Educació Infantil.»
Sr. Belda: Gràcies de nou, senyor alcalde.
La nova rectora i el nou equip de treball en la Universitat d’Alacant van manifestar la seua
voluntat de mantindre, de consolidar el Grau de Mestre d’Educació Infantil a la ciutat
d’Alcoi...., i esperem que siga una realitat a Alcoi.
Sr. Alcalde: Pot repetir-ho?, és que se l’ha sentida molt malament.
Sra. Secretaria: Sí, un poco mal.
Sr. Belda: Sí, ara em sentiu bé?
Sr. Alcalde: Sí.
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Sr. Belda: Em sentiu ara millor?
Sí, que des de la nova... la nova rectora i l’equip de treball de la Universitat d’Alacant van
manifestar la voluntat de consolidar i mantindre el Grau de Mestre d’Educació Infantil en la
ciutat d’Alcoi, de la qual cosa nosaltres ens alegrem i esperem que siga una realitat.

22. 4888/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES SOBRE ELS CONTROLS DE VESSAMENTS INDUSTRIALS
Sra. Obiol:
Gràcies.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig les preguntes següents:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Són nombroses les queixes del veïnat del barri de Batoi per l’olor que desprèn freqüentment
la fàbrica el Serpis. Aquesta pudor ha estat identificada pel regidor Sr. Jordi Martínez com a
un problema a solucionar en la darrera comissió informativa d’Obres i Serveis. Davant d’açò
volem preguntar:






Quin tipus de control es fa dels vessaments d’aigua residuals d’aquesta fàbrica?
Amb quina periodicitat es fan aquests controls?
S’han trobat indicis en aquests controls de que es sobrepasse el límit permés de
vessaments?
Quins controls es fan a la resta d’establiments fabrils de la ciutat?”

Sr. Jordi Martínez: Bon dia a tots i moltes gràcies.
Bé, l'Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, l’EPSAR, és l'encarregada de
controlar els vessaments a la ciutat, fa una sèrie d’inspeccions i de presa de mostres, i
després li comunica a l’Ajuntament, en cas que els paràmetres no siguen els oportuns,
quines són les empreses i per què tenen eixos paràmetres elevats.
Una vegada ens ho comunica esta entitat, nosaltres el que fem... hi ha dos coses a fer: una,
o sancionar directament si les evidències són aclaparadores, és a dir, si la presa de mostres
està en un lloc en què exclusivament poguera fer ús eixa empresa; o l’altra, que és la que
utilitzem més, que és mantindre reunions contínues amb eixes empreses per a vore quins
plans d’actuacions poden fer per a evitar eixos vessaments.
Nosaltres preferim corregir, sobretot perquè després les sancions tampoc no són
necessàriament elevades, que els puguen afectar, i preferim més corregir que sancionar.
Sobre quina periodicitat: l’EPSAR els ho trasllada periòdicament, no hi ha un... no és
mensual o bimensual, cada dos o tres mesos, de vegades cada mes... El tema el fan ells
pròpiament.
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Si s’han trobat indicis: sí que s’han trobat indicis, i en eixos casos fem el que li he comentat,
abans de posar-se en contacte amb les empreses i vore de quina manera poder solucionar
eixos assumptes.
I quins controls es fan a la resta d’establiments: estos controls no són només per al Serpis,
és per a totes les fàbriques. I en eixa llista que ens envia l’EPSAR vénen distintes modalitats
d’empresa amb distintes dedicacions.
23. 4994/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
MOCIÓ PER A CONDEMNAR LES AGRESSIONS, COACCIONS I AMENACES REBUDES
PEL PARTIT VOX DURANT LA CAMPANYA DE LES ÚLTIMES ELECCIONS
AUTONÒMIQUES CATALANES
El grupo municipal Vox presenta la siguiente moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la
pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para
conseguir fines políticos.
Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y
derechos de todos los ciudadanos, más allá de partidos o ideologías. Por eso, las leyes
emanadas del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los
procesos electorales, y castigan con severidad a los que perturban la paz y libertad en la
que deben desarrollarse las campañas de los partidos concurrentes.
En la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña, que se desarrollaron a
principios de febrero, se perpetraron sistemáticamente agresiones, coacciones y amenazas
contra el partido VOX que no ha podido desarrollar ni un solo acto con la necesaria y
exigible normalidad.
Diputados nacionales del Congreso de los Diputados, así como los candidatos de las
diferentes provincias de ese partido y sus simpatizantes, han sufrido el lanzamiento masivo
de objetos contundentes, daños graves en sus vehículos, destrucción de material técnico y
de propaganda, llegando incluso a las agresiones físicas. Todo ello absolutamente
intolerable en cualquier democracia verdadera. Esta violencia está privando a los catalanes
de sus más elementales derechos y libertades.
Antes esta situación excepcional contraria a las normas más básicas que rigen nuestra
convivencia, es imperativo que todas las instituciones de España manifiesten su repulsa y
firme condena. Nada impide que esta Corporación se manifieste en este caso pues la
gravedad de los hechos y la vulneración pública y notoria de derechos fundamentales nos
obliga como españoles.
Por todo lo anterior, el grupo político municipal VOX Alcoy mediante el presente
escrito presenta el siguiente punto de acuerdo:
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Esta Corporación municipal quiere trasladar a todos los ciudadanos, su más firme
condena de todas las agresiones, amenazas y coacciones perpetradas por los
enemigos de la democracia contra el partido VOX, y pedir al Gobierno de la Nación
que exija a los responsables legales de mantener el orden en España y a que
pongan todos los medios necesarios para impedirlas.”

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Voy a leer el punto de acuerdo.
El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox, lee el punto de acuerdo de la moción
Sra. Obiol: Faré ús de la segona intervenció només. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, de nou, i molt bon dia a tot el món.
Podem condemna tota la violència. Vaig a repetir-ho: Podem condemna tota la violència. I
VOX? VOX condemna, per exemple, les barbaritats dels militars del xat franquista? Gràcies.
Sra. Rosa García: Bueno, en Ciudadanos sabemos bien lo que es sufrir la violencia de los
grupos radicales, porque nuestro grupo lleva muchos años sufriendo su intolerancia y su
sinrazón que les hace atacar a todo el que no piensa como ellos porque odian la libertad y la
democracia.
Ya sabemos que los gestos en política son vitales, y por ello quiero recordar que el primer
político en condenar este intento de agresión a Vox, del que está hablando el señor Abad,
fue Toni Cantó, el síndic del Grupo Ciudadanos. Así lo reflejan, pues todos los periódicos del
momento.
Y lo hizo público con un contundente tuit en el que dijo literalmente:
Ante este tipo de situaciones, no hay término medio. Mi enérgica condena para los
violentos y mi total apoyo para la gente de VOX. En esto no hay colores políticos.

Pues bien, con esas declaraciones se ganó que le insultaran llamándole “fascista”, una
palabra que, por el uso abusivo, ha perdido ya su significado primigenio.
Obviamente Ciudadanos Alcoy va a apoyar esta moción, como cualquier otra de cualquier
otro grupo que sirva para condenar la violencia y el sinsentido en el que se ha instalado la
política actual, tan alejada, cada vez más, de las necesidades reales de las personas.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde, una salutació als veïns que ens segueixen per les
xarxes i a tots els companys de la Corporació.
Des de Compromís condemnem fermament la violència i els que emparen els violents.
Segons l’informe Raxen del Ministeri de Treball, d'immigració, la Comunitat Autònoma de
l’Estat Espanyol on més incidents i fets feixistes, racistes, xenòfobs, antisemites i homòfobs
és el País Valencià. Es coneix i s’estudia com la violència feixista al País Valencià.
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Voldria relatar-li els fets de tots els atacs feixistes que han ocorregut al nostre país des de
l’entrada en la democràcia; però malauradament és pràcticament impossible per la quantitat
que n’hi ha. Però, així i tot, vaig a recordar-li’n uns quants:


Juliol del 1976, esclata una bomba a l’estadi del Llevant la nit abans de realitzar un
acte, La trobada dels pobles. Fet, detingut posteriorment, per l’ultradretà José Luis
Roberto Navarro.



6 d’octubre de 1977. Alacant, Miquel Grau rep al cap l’impacte d’una rajola que un
membre de Fuerza Nueva, Miguel Ángel Panadero Sandoval, li va llençar des d’una
finestra mentre enganxava cartells.



10 de juny de 1978, atac amb explosius a Novelda. Uns anys després es detindrà i
acusarà d’haver atemptat a Miguel Navarro Salas, que va ser delegat de premsa
d’Unió Regional Valenciana i membre del Grup d’Acció Valencià, el GAV.



4 de setembre de 1978, bomba al cinema Goya d’Alcoi on es projectava la pel·lícula
La portentosa vida del Pare Vicent.



17 d’octubre de 1978, paquet bomba a casa Fuster.



18 de novembre de 1978, bomba contra el domicili de Joan Fuster.



26 d’abril de 1979, la policia desactiva dos artefactes explosius al domicili de Josep
Lluís Albiñana, president del Consell del País Valencià, i Fernando Martínez
Castellano, alcalde electe de València.

Dècada dels 80:


Novembre de 1980, al bar el Sifó, al carrer del Mar de València, és metrallat.



11 de setembre de 1981. Atemptat amb dues bombes a la casa de Joan Fuster una
altra volta, a Sueca.



2 de juny de 1988, s’agredeix un equip de TV3 en la processó del Corpus de
València.



9 d’octubre de 1992 --una altra dècada--, punxen les rodes de 80 autobusos que
portaven assistents a la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià
a la Diada del País Valencià, jo hi era.



11 d’abril de 1993, assassinat de Guillem Agulló a Montanejos. El seu assassí, Pedro
Cuevas, seria condemnat a 16 anys de presó, dels quals tan sols en compliria 4.



4 de desembre de 1993, assassinat de Davide Ribalta, València. Assenyalat
públicament per rebutjar l’homicidi de Guillem Agulló.



25 de març de 1994, militants del GAV i d’Unió Valenciana ataquen la seu de la
Societat Coral El Micalet, de la qual trenquen els vidres de la façana principal.
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Febrer de 1996, tres militants de la UPV, Bloc Nacionalista, són víctimes d’amenaces
i lesions per part de membres del GAV durant la campanya electoral de les eleccions
generals espanyoles.

Dècada del 2000.


3 de març del 2000, incendien les seus del PSPV-PSOE de Manises, EU del País
Valencià a Xirivella i del Partit Popular d’Alboraia.



12 d’abril del 2002, incendiada la seu d’Endavant a València.

Sr. Alcalde: Senyor Ivorra, se li ha acabat el temps.
Sr. Ivorra: Acabe de seguida.


28 d’abril del 2004, un centenar de membres del grup del GAV i d’Espanya2000,
Democràcia Nacional i de la Plataforma Constitucional, es concentren davant del
Congrés... del Palau de Congressos de València durant un míting d’Esquerra
Republicana del País Valencià.

Continuaré en la segona intervenció. Gràcies.
Sr. Cantó: Gràcies, bon dia.
La violencia no es el camino correcto para nada, es siempre condenable, y lo es más si cabe
cuando se usa para acallar al rival político, y además, en plena campaña electoral.
Ha costado mucho en España llegar a este punto, en el que cada partido expresa sus ideas
libremente, y una vez escuchadas, los españoles la eligen sin coacción.
No cabe en esta moción ni los peros ni la equidistancia, hay que denunciar aquellos
totalitarios que se creen en poder de la verdad absoluta y se la niegan al rival. Por ello,
votaremos a favor.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde.
Senyor Abad, que VOX porte a este saló de plens una denúncia sobre la violència, a
nosaltres ens sembla perfecte i ens sembla molt bé. Els socialistes sempre defensem que
qualsevol acció violenta siga reprovada, siga on siga i siga qui siga; però també li diria que
podria vosté també aplicar-se el conte en este cas, no?
Violència, no; però mai, mai i cap a ningú. Ni cap als emigrants, ni cap als que pensen
distint, ni donar suport a grups de whatsapp que pretenen afusellar 26 milions de persones.
No a la violència masclista, no a la violència contra les dones, no a les declaracions també
que fomenten la violència, i que fomenten el racisme i que, per tant, fomenten la violència
contra altres persones.
La violència, senyor Abad, també és intentar conculcar drets bàsics a les persones, com
puga ser la sanitat als immigrants. Això també és violència.
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Això és el que voldríem, que vosaltres i el vostre partit, també diguéreu que no. A mi em fa
ganes..., i jo crec que a tot el meu grup, de votar que no a este tipus de mocions que només
busquen un victimisme, que és una estratègia ja coneguda de VOX, i tampoc perquè vosté
comença hui el plenari dient comunistas, izquierda republicana... i vosté vol que donem
suport a este tipus d’iniciatives? Si només amb el to que utilitza en les seues intervencions...
Ací ens parla com si fórem una altra part de la societat, com si no volguérem estes persones
que estan enfront de mi, com si foren uns altres. I després volen que no hi haja violència?
Nosaltres anem a lluitar perquè vosté continue tenint dret ací a dir totes les coses que diu,
ple darrere de ple, la seua llibertat estarem sempre defensant-la. Que no hi haja violència
estarem sempre defensant, ni cap al seu grup polític; però no votarem a favor d’esta moció,
sinó que ens abstindrem, perquè també s’adone vosté que no es pot vindre ací lliurement a
parlar de no-violència, i començar un plenari com el que ha començat vosté, posant un altre
bàndol enfront del seu.
Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde.
Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Artículo 9. Actividad.
1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las
mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los
derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de
forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.
2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios
democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen
de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las
siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo,
justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la
exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias,
nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual ―que es todo lo que el señor Martínez me ha
recordado―.
b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos
políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la
democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.
Y así podría seguir con el resto del artículo 9, cuya lectura les recomiendo
Señor Santiago, yo creo que no hace falta responder a su pregunta, porque franquismo, los
únicos que lo están recordando últimamente son ustedes. Continuamente. Nosotros no nos
hemos puesto ni del lado del franquismo ni de la república.
Señor Ivorra, VOX no es quien causo los actos que usted ha mencionado durante su
intervención, ¿qué ha querido decir con esto? Nosotros no existíamos ni en esas fechas ni
nada. No sé a qué se refiere, yo en el 75, pues no estaba. Tenemos claro eso, ¿no?
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Y señor Martínez, pues sus palabras, como ha estado diciendo, como siempre pues
manipuladas porque VOX no está en contra de la inmigración de los inmigrantes, está en
contra la inmigración ilegal, como bien se ha explicado y se ha manifestado varias veces.
La violencia de género. Pues la violencia no tiene género, es continuamos con las mismas
ideas y continuamos igual. Y así podría continuar debatiendo todas las contrariedades que
dicen que nosotros estamos exponiendo. Gracias.
Sra. Obiol: Gràcies. Hem volgut només parlar en la segona de les intervencions perquè no li
volem dedicar més temps del necessari a les vostres propostes. Creiem, i amb nosaltres,
perquè ara és aquest el debat, milers d’analistes, que el problema fonamental és la difusió
que, dels que estem en contra, li donem al discurs d’odi de VOX; i, per tant, això seria molt
important que ho tinguérem en compte. Perquè crec que perdem el temps a fer pedagogia
entre la població i a construir des de l’esquerra i també des d’altres partits de dreta un
horitzó per a donar resposta al malestar de la població, que és real, però que no podem
manipular i convertir en ressentiment sempre cap als més febles.
Nosaltres estem en contra de la violència. No és la primera vegada que ens posicionem en
contra de la violència. El company de Compromís ha deixat ben clar quina història tenim al
País Valencià. I, de fet, vosté deia que no estava ací quan aquests fets, però crec que ja
duem dues vegades votant el 25 N en contra de la violència de gènere, i vosté s’ha negat a
votar-ne a favor.
Per tant, nosaltres no defensem accions violentes, però entenem que la violència és molt
més ampla i molt més complexa que la que vostès ací denuncien. I que vostès només els
importa aquella que els afecta directament. I no entenem la política en eixos termes, Per
tant, nosaltres negarem l’aprovació d’aquesta moció. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies de nou.
VOX condemna les barbaritats dels militars del xat franquista? Sí o no? És molt fàcil la
pregunta.
I senyora García, lamentablement o afortunadament per a vostés, Toni Cantó cada vegada
pensa més en verd, que tremole Abascal.
Torne a repetir, Podem condemna tota la violència; de la mateixa manera que condemna i,
com s’ha dit en aquest ple, el discurs d’odi de VOX, que també és violència.


Que voler acabar amb les .... les víctimes de violència masclista, és violència.



Negar la violència masclista, és violència.



Menysprear la diversitat d’este país, és violència.



Voler esborrar d’Espanya qualsevol rastre de diversitat, és violència.



Voler desmantellar el sistema públic de pensions, és violència.



Afirmar, com va fer Ortega Smith, que els afusellaments franquistes es van fer amb
amor, a part de ser una burla, és violència.
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No condemnar el franquisme, és violència.



VOX, és violència.



Utilitzar les fake news per criminalitzar i culpar als immigrants de tots els nostres
mals, és violència.

I, per acabar, hi ha un refrany que diu, quien siembra truenos...
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde.
A mi es que lo de pensar en verde me suena a cerveza, no creo que sea el momento.
Bueno, yo quisiera reiterar que nuestro voto va a ser a favor, pero si quisiera un segundo
para dejar bien claro que hubiéramos votado a favor, y que siempre votaremos a favor de la
condena a cualquier tipo de violencia. Y no es lo que refleja esta moción.
Yo creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión, yo al menos lo quiero hacer, acerca
de la problemática sanitaria, laboral y económica local tan grave que tenemos, y que es lo
que puede pensar la ciudadanía alcoyana cuando escucha, si es que las escucha, porque
claro, a veces las propuestas de los plenos pueden llegar a que haya desafección, ¿no?,
entre los ciudadanos. Pero que pueden pensar cuando se presentan este tipo de mociones,
que son unas mociones muy personalistas de cada grupo político, y desde luego que se
miran muchísimo al ombligo.
Me gustaría hacer una reflexión al respecto, a pesar de que obviamente vamos a votar a
favor de condenar la violencia. En este caso, la que propone VOX; pero cualquier tipo de
violencia. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Li recorde unes quantes de quan vosté estava ací:


20 de gener de 2014. Atac vandàlic contra la seu de Compromís a Xàtiva.



9 d’octubre de 2014, 2015, 2016, 2017. On va haver-hi agressions molt dures de
diversos grups d’extrema dreta, que van agredir violentament membres, i fins i tot
periodistes.



El 2 de setembre, ataquen la seua de Podem a Alacant.



El 27 de novembre. Tercer dia de rodatge de la mort de Guillem Agulló, on van
aparéixer tots els llocs plens de pintades nazis i feixistes.



20 de setembre de 2020. Ataquen la seu del PSPV-PSOE de Burjassot.



19 de gener de 2021. Atac i boicot d’una activitat telemàtica contra la violència
masclista de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Desenes d’usuaris van
interrompre l’activitat amenaçant de mort les dones que hi participaven, enviant fotos
de desfilades nazis i de Hitler amb insults masclistes i feixistes.

Eixos són molts dels que vostés acullen d’eixa ideologia a què vostés pertanyen i defensen.
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Sr. Cantó: No farem segona intervenció. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Molt breu. M’agrada que haja llegit la Llei de partits, l’article número 9;
aplique-se’l vosté al seu partit i veurà que bé anem tots. Totes estes qüestions que ha dit
vosté, que no s’ha d’anar... persecució a ningú per qüestions d’ideologia, religió, creences,
nacionalitat, «raza, sexo u orientación sexual», se l’apliquen vostés i així ens anirà a tots
perfectament.
Per tant, anem a abstindre’ns pels motius que li he explicat abans, perquè sempre estem
contra la violència, i fins i tot vostés tenen dret a presentar este tipus de qüestions.
Sr. Abad: Sí, gracias, señor alcalde.
Esta moción no solo se presenta por los ataques sufridos en las elecciones al partido VOX,
sino que se presenta además, porque han atacado directamente a la democracia y a la
libertad y a nuestros simpatizantes y afiliados.
Qué tiene que ver todo lo que ha mencionado el señor de Compromís, el señor Ivorra. VOX
condena desde siempre la violencia, están hablando de hace unos años en los que VOX
todavía no existía, lo vuelvo a repetir. Mi tono nunca ha incitado a la violencia, no se
equivoque nadie de aquí. Yo siempre vengo aquí a intentar aportar mis ideas y defender mis
ideas.
Y he sido yo y mi grupo político los que desde el principio de esta legislatura hemos tenido
que oír y soportar, por parte de muchos de los concejales de este consistorio, insinuaciones,
insultos y menosprecios hacia mi persona y mi partido.
Y señor Santiago. ¿Es violencia expoliar este país? ¿Y también no querer que se
investiguen los abusos como los de Baleares hacia menores? Y me ha vuelto a hacer la
misma pregunta, si condenamos al franquismo. ¿Ustedes condenan la represión republicana
que hubo antes de la represión franquista?

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal VOX.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX (1), el voto en
contra de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y
GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de los concejales del grupo municipal SOCIALISTA
(12), aprueba la moción presenta por el grupo municipal VOX.
24. 4993/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC PER A LA COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE FEM PER ALS VEÏNS DE LA
“PARTIDA REGADIU”
Sr. Abad:
Si, hola, buenas. Gracias Sr. Alcalde.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:
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“Los vecinos de la zona “Partida Regadiu”, llevan tiempo sufriendo la falta de contenedores
de residuos en la zona...”
Sr. Abad:
Esto ya lo he comentado con el Sr. Jordi Martínez.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, continua leyendo el ruego:
“y tienen un problema para desplazarse hasta la ciudad para poder depositar los restos. Los
contenedores estaban ubicados cerca de la zona del Restaurante La Venta Sant Jordi, y de
la noche a la mañana, estos desaparecieron sin comunicación ninguna a los vecinos que
los utilizaban.
Son vecinos que pagan sus impuestos igual que otros y ahora mismo no disponen de los
mismos servicios.
Por lo que realizo el siguiente ruego,



Que los contenedores de residuos, se coloquen de nuevo donde estaban, y así evitar
molestias a los vecinos y cuando las medidas sanitarias lo permitan y sea posible,
reunirse con los afectados para escuchar y solucionar los diversos problemas que
sufren.”

Sr. Silvestre: Hola, bon dia, senyor alcalde, i gràcies. Bon dia, companyes i companys de la
Corporació. I vull saludar també a totes i tots els que ens seguixen per les xarxes socials. I
sumar-me també a les reivindicacions del 8 de Març, que sé que li agradarà al senyor David
de VOX.
Bé, la realitat és que Alcoi en el tema de la... té una configuració especial, pel que són els
masos i la quantitat de disseminats que hi ha, i també les urbanitzacions, on hi ha una
concentració de població prou important, i on s’intenta arreglar en la mesura del possible tots
els serveis que necessiten; però clar, viure en masos o en zones on hi ha un, dos o tres
habitatges, doncs té els seus avantatges i els seus inconvenients.
Aleshores, estos senyors de la zona del Regadiu, igual que molts altres, com els que serien
el de la Rambla Alta o les casetes de Mariola o Vilaplana, o el mas de la Safranera, o el mas
de La Mota tenen els contenidors a sis minuts, i quan baixen a Alcoi perfectament poden
aprofitar per a tirar-los en este sentit.
Es van llevar els contenidors, com s’han llevat de moltes de les zones perifèriques de la
ciutat, perquè al final es transformen en uns abocadors il·legals. I, aleshores, per això s’ha
fet això.
Sr. Abad: Entonces, le replanteo el ruego. Concretar una reunión con ellos para ver de qué
manera podemos solucionar los problemas que sufren. Gracias.
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Sr. Silvestre: Bé, en aquest sentit sí que..., bé, ens reunirem i els plantejarem a vore quina
quantitat de gent es veu afectada, i a partir d’ací, ens plantejarem a vore què és el que es
pot fer, tenint en compte això, que al final és una situació complicada, perquè no podem fer
aplegar, no podem tindre illes de contenidors per a dos persones o per a quatre persones,
tinguem-ho clar. Així i tot, s’estudiarà i es veurà la possibilitat de poder facilitar d’alguna
manera estos serveis.
25. 4993/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC SOBRE DESPERFECTES EN L'EMPEDRAT DE LA PLAÇA ESPANYA
Sr. Abad:
Gracias Alcalde.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:
“Vecinos de Alcoy se han sufrido y expuesto reiteradamente las molestias generadas por el
mal estado de algunas zonas adoquinadas, en el centro de la ciudad, en especial en la
salida de la Plaza de España hacia el Viaducto , sobre todo los días de lluvia.”
Sr. Abad:
Que en los últimos días pues se han reparado.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, continua leyendo el ruego:
“Los desperfectos que tiene el pavimento produce el estancamiento del agua de lluvia, que
con el paso de vehículos, produce salpicaduras a los viandantes, fachadas y entrada de
edificios y negocios con el engorro y gasto de limpieza que produce.
Dejar que vaya a más, lo único que genera es un mayor gasto económico en su reparación,
si se interviene al principio de la detección del problema, el gasto es mucho menor.
Por lo que realizo el siguiente ruego,
que se actúe lo mas rápidamente posible en la reparación del pavimento donde se hayan
producidos desperfectos o hundimientos del adoquinado, con prioridad en las zonas donde
afecte y perjudique directamente a los ciudadanos de a pie.”
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, acceptem el prec.
Cal dir també que les llambordes del Centre, i sobretot d’eixa zona, porten una grandíssima
quantitat de vehicles, ja sabíem els números... vam estar parlant en estes setmanes
passades, fins i tot de vehicles pesants com puguen ser els camions i autobusos, durant tot
l’any. És un material que amb tant de trànsit se’n ressent molt, com podem observar. I cada
any anem fent tasques d’intentar traure..., és molt complicat perquè són zones on hi ha molt
de trànsit diari, i que aprofitem determinades temporades per a poder-ho fer; però, de tota
manera acceptem el prec i intentarem fer-ho com més prompte millor.
Sr. Abad: Muchas gracias señor Martínez. Solamente he transmitido las quejas de algunos
vecinos de aquí, del Centro de Alcoy. Gracias por aceptar el ruego.
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26. 4993/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PRECS SOBRE ELS ABOCADORS INCONTROLABLES EN EL NUCLI URBÀ.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee los siguientes ruegos:
“Los vertederos incontrolables son peligrosos tanto para la salud humana como para el
equilibrio medioambiental. Además de poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos, la
acumulación de basuras sin control es un foco de suciedad y contaminación, tanto para el
agua como para el aire.

El problema es grave y estos vertederos no cumplen con los requisitos de salubridad.

Los problemas asociados al uso de vertederos incontrolados en zonas urbanas son:
1. Focos de infección.
2. La basura en descomposición atrae a roedores e insectos que, a su vez, generan un
entorno insalubre.
3. En lugares donde la basura se acumula sin control existe peligro de combustión y,
por lo tanto, de incendios.
4. Todos los vertederos generan gases contaminantes y hay que añadir los malos
olores que producen.
5. Una mala gestión de la basura degrada el suelo y el paisaje, además de contaminar
acuíferos y aguas superficiales.

Por todo esto, insisto de nuevo, en que se tomen medidas urgentes para erradicar de una
vez este grave problema, y que se les comunique a los vecinos de la zona, que la situación
que provocan, ataca directamente contra la salud pública.

Las ordenanzas se constituyen para facilitar la convivencia entre los ciudadanos y es
obligación de Consistorio, hacerlas cumplir.

Por lo que realizo los siguientes ruegos,
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Que se haga efectiva la limpieza de la zona que afecta a la calle Fraga y la calle
Verge Maria, incluida la ladera hacia el rio, y sumarle la situación de la calle
Barbacana que también se ha transformado en otro vertedero incontrolado.



Compromiso por parte del órgano competente para que se cumpla y se haga cumplir
la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana, y que las infracciones administrativas
que se recogen en dicha ordenanza sean aplicadas como se dispone en la normativa
vigente.”

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou.
Bé, jo crec que ja hem contestat en diverses ocasions a aquest tema, eh! Vam dir que,
abans de netejar, perquè ja sabeu que s’ha fet en diverses vegades, s’han fet estes
actuacions de neteja, i que suposen una despesa prou important, volíem parlar amb els
veïns i veïnes dels llocs.
Aleshores, estem treballant d’una manera coordinada i transversal amb el Departament
d'Habitatge, amb la Policia, Serveis Socials i Medi Ambient, i ara que les dades de la Covid
han millorat notablement, doncs anem a reunir-nos amb les diferents veïnes i veïns implicats
per buscar una solució definitiva a aquest problema, i buscar també un compromís per part
d’ells, que es mantinga neta la zona i que... utilitzen les illes de contenidors.
Aleshores, una volta, almenys, tinguem un compromís per part d’ells, farem una neteja
definitiva i vigilarem perquè es complisca l’ordenança d’higiene urbana; però, evidentment,
nosaltres som els primers implicats. Ara, m’agradaria que vosté em diguera també com ferho, d’acord?
Sr. Abad: Pues... sí, solamente añadir que, segun la ordenanza de higiene urbana, en el
artículo 3 dice que el servicio municipal y competencia de la materia y la Policia Local es
«ejercerán el control e inspección del estado de la limpieza y de la higiene, así como la
correcta gestión de los residuos generados en el municipio.» Me ha preguntado si yo sé
cómo hacerlo. Yo no tengo la solución, pero sí que podremos reunirnos para poder llegar a
ver como podemos tomar las medidas suficientes para solucionar estos problemas que cada
vez van a más, y lo que queremos es evitarlos. Gracias.
Sr. Silvestre: Sí, nosaltres ho tenim clar. A vore, si està clar el que diu de la higiene; però
evidentment tu no pots tindre vint-i-quatre hores un policia en cap lloc, entre altres coses
perquè tenen moltíssimes coses a fer, entre altres, la seguretat de la ciutat i el trànsit.
Bé, nosaltres ja tenim agenda. Per a la setmana del 22 de març, amb companyia de l’EVHA,
les reunions amb tots els veïns i veïnes de la zona per a intentar buscar, ja diem, un
compromís per part d’elles i d’ells, i a partir d’ací, fer la neteja i fer un seguiment de vore com
evoluciona este abocador.
27. 5080/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓ SOBRE L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN ALTRES ADMINISTRACIONS
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Sr. Alcalde:
Sí, esta declaració la llegirà el Sr. Martínez com a portaveu del Partit Socialista.
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies.
El Sr. Martínez, portaveu del grup municipal Socialista, llig la següent declaració
institucional:
«Amb la declaració de l'Estat d'Alarma fa quasi un any les administracions van haver
d'adaptar-se, deixant de realitzar atenció al públic, establint l'atenció a través de mitjans
electrònics i amb cita prèvia. Després de la seua finalització, des de l'estiu la majoria d'elles
van tornar a la normalitat, seguint amb la cita prèvia, però prestant el servei de la mateixa
manera que feien abans de l'arribada de la Covid-19.
Tant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) com el Servei Públic d'Ocupació Estatal
(SEPE) no han restablit el seu servei com feien anteriorment. En l'actualitat es pot demanar
la precita per internet o trucant a un telèfon 901. A més hi ha alguns tràmits que tan sols es
poden realitzar a través de la seu electrònica.
Les conseqüències d'aquestes mesures són que moltes persones estan tenint dificultats per
a realitzar els seus tràmits en mancar tant dels coneixements com dels mitjans necessaris.
Es tracta de tràmits com a prestacions, jubilació, informes de vida laboral o cerca d'ocupació
entre altres. S'està exigint a persones que facen tràmits de manera telemàtica amb signatura
digital o DNI electrònic, quan en molts casos no disposen ni d'internet. Això provoca que
necessiten l'ajuda d'altres persones de les quals no sempre es disposa i vagen a altres
administracions on els atenen de manera presencial per a tractar de resoldre els seus
problemes.
Els ajuntaments com a institucions més properes als ciutadans estem a una gran quantitat
de persones dels nostres pobles que necessiten aquesta ajuda i que acudeixen a rebre-la al
seu Ajuntament, quan en realitat qui hauria de solucionar aquest problema és l’Administració
competent en cada matèria.
És per això que demanem:
1.Que l’administració tant de l'INSS com del SEPE arbitre les mesures pertinents per
resoldre de manera presencial totes les qüestions que afecten els ciutadans i que es puga
comptar amb un servei d’assessorament en casos específics on el ciutadà no pot o no té
capacitat de fer ús de determinades ferramentes.
2.Que aquest servei d’atenció al públic es recupere de manera immediata en la nostra ciutat.
3.Que aquest acord es comunique a les administracions de la Generalitat Valenciana i de
l’Estat.»
28. 5116/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓ: ADHESIÓ ALIANÇA PER A L'ELIMINACIÓ DE LES HEPATITIS VÍRIQUES EN
ESPANYA
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Sr. Alcalde:
Crec que aquesta declaració la llegirà, està connectat ja?, no?
Sra. Secretaria:
Perdón.
Sra. De Gracia:
Sr. Alcalde?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. De Gracia:
La persona que llegirà la declaració està connectant-se.
Sr. Alcalde:
D’acord, perfecte. Esperem un segon. És Paco Pasqual, no?
Sr. Alcalde:
Hola, bon dia.
Sr. Paco Pascual:
Bon dia.
Sr. Alcalde:
Sr. Pasqual, ens sent? Hola, bon dia.
Sr. Paco Pasqual:
Bon dia a tots.
Sr. Alcalde:
Bon dia i benvingut.
Sr. Paco Pasqual:
Era un problema tècnic, perquè m’eixia la pantalla, però no podia activar el vídeo i el micro,
disculpeu-me.
Sr. Alcalde:
Doncs ara el veiem i el sentim perfectament. Quan vulga, pot llegir la moció.
Sr. Paco Pasqual:
Perfecte. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc em permetran que faça una petita introducció en
castellà i m’explique per què: Desde la alianza para la eliminación de las hepatitis víricas en
España, de la cual formamos parte la Sociedad Científica para el Estudio del Alcohol, el
Alcoholismo y las otras Toxicomanias de la cual soy el presidente nacional estamos
implicados e interesados en intentar conseguir unos objetivos, un objetivo primordial que se
ha marcado la OMS para el año 2030 que es la eliminación de la hepatitis C y quería
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empezar esto en, en castellano porque, bueno, entiendo que lo que estamos haciendo ahora
va a tener una repercusión más allá de la ciudad, va a tener una repercusión nacional y de
hecho, supongo que sacaremos alguna nota de prensa al respecto porque les tengo que
decir que en estos momentos las ciudades de España que se han adherido como ciudades
libres de hepatitis, han sido Sevilla, Valencia, Santander, Gijón y Granada, con lo cual
seríamos la sexta ciudad a nivel del estado español pero la primera de una población,
vamos a decir, mediana, alrededor de 60.000 habitantes, y esto lo queríamos aprovechar
para que sirviese de motor para que otras ciudades de nuestro tamaño se pudiesen adherir.
Esto es el objetivo de intentar que la incidencia, es decir, los nuevos casos de hepatitis C,
antes del 2030, sea cercana a 0, es decir, que, intentar que no hayan nuevos casos, i que
los casos que pueda haber, que queden por diagnosticar o por tratar, no lleguen más de 10
o 20.000 en todo el territorio del estado español y yo pues debo de darles las gracias y de
felicitarme como alcoyano por el consenso que han alcanzado todos los grupos, todos los
partidos políticos en aceptar esta iniciativa, y yo creo que nos pone una vez más en un
punto importante dentro de lo que es la estrategia, en este caso, socio sanitaria de nuestra
ciudad dentro del territorio español, y sin más preámbulos, gracias por permitirme este ratito,
voy a leerles esta declaración institucional.
El Sr. Paco Pasqual, llig la declaració institucional següent:
«ADHESIÓ DE L’ALIANÇA PER A L'ELIMINACIÓ DE LES HEPATITIS VÍRIQUES EN
ESPANYA
Espanya té l'oportunitat de fer història i convertir-se en el primer país entre els
desenvolupats a posar fi a un problema de salut pública com l'hepatitis C. Des d'abril de
2015, quan es va posar en marxa el Pla Estratègic Nacional per a l'Abordatge de l'Hepatitis
C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salut (SNS) i fins a juny de 2019, s'han curat amb els
nous medicaments més de 130.000 pacients, la qual cosa representa quasi la totalitat dels
tractats i ens situa, sens dubte, al capdavant dels països del nostre entorn en esforç
terapèutic. No obstant això, malgrat aquests excel·lents resultats, s'estima que en l'àmbit de
la població general que passa per Atenció Primària encara hi hauria unes 35.000 persones
virèmiques.
D'igual forma, la taxa de diagnòstic de la malaltia no és encara satisfactòria: almenys 22.500
persones podrien estar infectades pel virus de l'hepatitis C i no saber-ho. I a tots ells caldria
sumar les persones diagnosticades que, per un motiu o un altre, segueixen sense ser
tractades.
Es fa, per tant, necessari desenvolupar noves estratègies per a consolidar i millorar els
resultats ja aconseguits i avançar ràpidament cap al repte marcat per l'OMS per als països
avançats d'aconseguir l'eliminació, un desafiament que Espanya podria fins i tot aconseguir
en 2023. En aquest esforç la contribució de les ciutats és fonamental. Amb una alta densitat
de població, les ciutats representen la proporció més gran de persones que viuen amb el
virus de l'hepatitis C. El risc i la vulnerabilitat a la infecció i reinfeccions són, així mateix,
majors en l'entorn urbà i els nous casos es concentren en els seus barris, àrees
metropolitanes i col·lectius més desfavorits. Per això, i perquè totes les persones amb
hepatitis C tenen al nostre país dret a un tractament que cura la malaltia, les ciutats
espanyoles estem en una posició privilegiada per a liderar accions que permeten accelerar
l'eliminació de la infecció, afavorint el compliment de les recomanacions marcades per
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l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis Víriques a Espanya (AEHVE) i l'Associació
Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH.
I és per això, tots els grups municipals que componen el ple de l'Excm. Ajuntament d'Alcoi,
GRUP PSOE, GRUP PP, GRUP COMPROMIS, GRUP CIUTADANS, GRUP GUANYAR,
GRUP PODEM i GRUP VOX, proposen adoptar els següents.
ACORDS
La nostra ciutat es comprometa:
PRIMERL'adhesió sense cost econòmic de l'Excm. Ajuntament d'Alcoi a la Xarxa de Ciutats
Espanyoles compromeses amb accelerar l'eliminació de l'Hepatitis C a Espanya.
Crear un comité local, conformat per tècnics del servei de Salut, Representants d'Ajuntament
i entitats locals que guarde relació amb aquests objectius.
SEGON1. Col·laborar en el desenvolupament de campanyes de conscienciació per a afavorir el
garbellat de la infecció pel virus de l'hepatitis C en la població d'entre 40 i 65 anys, en la qual
es concentren la majoria dels casos no diagnosticats. Es tracta de promoure, difondre i
estimular campanyes pròpies i/o d'entitats col·laboradores perquè tots els adults en aquest
tram d'edat es facen la prova de l'hepatitis C almenys una vegada en la vida.
2. Col·laborar, així mateix, en el desenvolupament de campanyes de prevenció que
incidisquen en les pràctiques de risc, incrementant el coneixement general sobre l'hepatitis C
en la població general, a través de tallers, mitjans i suports de comunicació propis (perfils de
xarxes socials, suports exteriors de titularitat municipal), a fi de portar a la població el
missatge de què és i com es transmet l'hepatitis C, i sobretot, com el seu tractament la
converteix hui en una malaltia curable, contribuint a més a eliminar l'estigma de la malaltia.
3. Contribuir a l'objectiu d'aconseguir la simplificació del diagnòstic i tractament, així com la
seua descentralització, crucials per a l'atenció i curació dels col·lectius més vulnerables, les
poblacions de risc, afavorint el mateix en els centres comunitaris, serveis socials, suport
d’immigrants, persones sense llar, menjadors socials, centres cívics en barriades marginals,
etc., que depenguen de la corporació local o amb els quals aquesta mantinga col·laboració.
4. Promoure polítiques específiques de prevenció en els col·lectius més exposats i
vulnerables, col·laborant amb les entitats comunitàries que coneixen millor la idiosincràsia
d'aquestes poblacions i estimulant la realització de tallers i xarrades informatives, així com a
produir material informatiu com a cartells, fullets, etc., que puguen donar suport a aquesta
labor de divulgació, sensibilització i prevenció.
5. Implicar activament en l'objectiu de l'eliminació de l'hepatitis C als agents comunitaris que
treballen amb els col·lectius més vulnerables, afavorint la interlocució i promovent els espais
de trobada amb el sistema sanitari per a acostar el diagnòstic als grups poblacionals de
major risc, normalment més allunyats dels circuits assistencials habituals.
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6. Col·laborar amb el compliment de les condicions higienicosanitàries dels establiments i
instal·lacions de tatuatge, micropigmentació, perforació cutània, pírcing, col·laborant en
actuacions d'informació relacionades amb l'hepatitis C dirigides tant als titulars d'aquests
centres com als seus usuaris i col·laborant amb l'administració sanitària competent en el
seguiment dels requisits marcats per la llei.
7. Col·laborar en el seguiment i mesurament dels indicadors d'eliminació, que permeten
conéixer els resultats dels programes duts a terme i l'avanç de la ciutat en l'objectiu final
d'acabar amb aquest problema de salut pública.
8. Compartir informació i experiències amb la resta de ciutats que s'adherisquen a aquests
compromisos, treballant com una xarxa de ciutats implicades en un objectiu comú.»
Sr. Paco Pasqual:
Moltes gràcies a tots.
Sr. Alcalde:
Gràcies per la seua participació en el plenari i per haver-nos proposat aquesta declaració
amb la qual ens sumem a la xarxa nacional. Gràcies.
29. 4889/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ PER A SECUNDAR I RECOLZAR A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
DE L'ESTAT COM A GARANTS DE L'ESTAT DE DRET
El grupo municipal PARTIDO POPULAR, presenta la siguiente moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Venimos asistiendo a una escalada de actos vandálicos en los últimos días, dentro de las
manifestaciones convocadas por la izquierda radical, contra la encarcelación de Pablo Hasel
por varios delitos sentenciados por los tribunales ordinarios, por la Audiencia Nacional y
ratificados por el Tribunal Supremo. No se puede confundir el derecho legítimo de
manifestación y la defensa de la libertad de expresión con el uso de la violencia por parte de
grupos organizados radicales. No condenamos el derecho a manifestarse, faltaría más, pero
sí los actos vandálicos contra la propiedad privada, contra el comercio y los negocios locales
y el mobiliario público de estos grupos violentos y organizados.
En Valencia, al amparo de dichas manifestaciones convocadas por entidades radicales
independentistas como Arran, han sido detenidas 8 personas y una ha resultado herida,
además de una decena de policías nacionales, tras estos disturbios violentos según fuentes
de la Delegación del Gobierno. Algunos de los manifestantes quemaron contenedores y
lanzaron objetos contundentes como piedras, cristales y botellas contra el dispositivo policial
que trataba de que la protesta no cortara el tráfico en el centro la ciudad y tuvo que realizar
varias cargas.
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La mayoría de los representantes políticos se han sumado a la condena de estos actos
vandálicos y han defendido la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
(FCSE), si bien algunos, como miembros de Unidas Podemos o como el alcalde de Valencia
Joan Ribó, de Compromís, miembro del Consejo de esta FVMP, han hecho declaraciones
cuestionando la actuación policial calificándola, en el caso del alcalde de Valencia, de
desproporcionada y de que dichas intervenciones policiales hacían crecer la crispación
social. Estas afirmaciones, poniendo en tela de juicio la actuación de los FCSE, nos parecen
inapropiadas para el máximo representante de la capital valenciana, y no se entiende, ni por
la mayoría de la ciudadanía, ni por los sindicatos policiales, que un alcalde haga estas
declaraciones, cuando el alcalde ha de ser el mayor garante de la seguridad y del cuidado
de su ciudad, y no cuestionar la actuación policial, que al fin y al cabo son quienes protegen
a los comercios locales, a la propiedad privada y al mobiliario público, destrozado en estos
vandálicos amparándose en el derecho a manifestarse.
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotundamente
cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología en
que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como
“crispadores sociales” cuando las FCSE son servidores públicos que cumplen con la
responsabilidad de garantizar la seguridad, la libertad y el libre ejercicio de nuestros
derechos.
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad
de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la
seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la
admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de
defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos desde la
legalidad constitucional y normativa, bajo la dirección de la Delegación del Gobierno,
dentro del Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.
2. Condena a los actos violentos, independientemente de la ideología en la que se
amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o
minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta
antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de
socavar los fundamentos de nuestra democracia.
3. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana, a los grupos
parlamentarios de las Cortes Valencianas, a los diferentes grupos parlamentarios del
Congreso y del Senado y a la Diputación de Alicante.”
Sr. Cantó:
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Gràcies. Passe a llegir les propostes d’acord.
El Sr. Cantó, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee las propuestas de acuerdo de
la moción.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Primero que nada, reiterar mi apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y
condenar los ataques que han sufrido, y leo.
«Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de
expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol», estas son palabras del
portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que incendió las redes mostrando
su apoyo a «los jóvenes antifascistas» que han provocado disturbios en ciudades como
Madrid, Barcelona y resto del territorio nacional, sumadas tambén a las declaraciones del
Alcalde de Valencia, Joan Ribo de Compromis, como se cita en la exposición de motivos.
Consejos vendo, que para mi no tengo.
Contenedores quemados a modo de barricada, radicales insultando y amenazando a los
vecinos que trataban de sofocar los incendios para que no afectaran a sus viviendas;
destrozos en sucursales bancarias; destrozos, vandalismo y robos en comercios; motos
quemadas; coches vandalizados; una comisaría de los Mossos d’Esquadra (en Vic)
destrozada por las pedradas y las pintadas de los radicales; agresiones contra policía
nacional incluso el intento de quemar vivo dentro de un furgón de policía a un agente.
Nada más que añadir.
Sra. Obiol: Sí, gràcies, i bon dia de nou.
En l’exposició de motius de la moció vostés parlen que no és possible que es consideren les
forces de seguretat de l’estat com a «crispadores sociales». I hi estem d’acord. Però ací hi
ha una errada en on apuntar el causant d’aquesta consideració, perquè són una gran part
d’aquestes forces de seguretat les que se senten còmodes i promouen aquesta consideració
de crispadors.


No som la ciutadania la que cridava «a por ellos», en referència als que es
manifestaven per la possibilitat de fer un referèndum, de votar, a Catalunya.



No som nosaltres, els ciutadans, el que ens riem a les xarxes de la xica de 19 anys a
la qual havien deixat sense un ull per una bola de foam disparada a la cara.



No som nosaltres els que defensàvem que s’havia d’afusellar 26 milions de persones
a Espanya.



Ni els que accepten sense crítica desnonar persones vulnerables.



Ni les que han sigut mil vegades denunciades per tortures i abusos de poder.



Ni els que tenen un manual per a agreujar les manifestacions de la ciutadania.

Les forces de seguretat de l’Estat espanyol tenen un problema, i la solució no està en el fet
que la ciutadania o que les forces representades en esta corporació municipal d’un poble del
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País Valencià els donem suport. No està en nosaltres, està en el fet que no han sabut
solucionar ells mateixos els seus problemes, que vénen, sobretot, de l’estreta relació amb
grups d’extrema dreta i amb el franquisme d’algunes parts d’aquestes forces de seguretat de
l’Estat espanyol.
Incloguen vostès un punt d’acord que diga que es faça cas de les investigacions ja existents
que apunten que hi ha una part d’aquestes forces que tenen relació amb grups d’extrema
dreta i el franquisme i en facen fora tota aquella persona que siga identificada amb aquesta
relació.
Incloguen vostès un punt d’acord en què es faça cas de les investigacions internacionals i
que s’aparten dels cossos de les forces de l’estat, de les forces de seguretat de l’estat, totes
i cadascuna de les persones que abusen del seu poder i que maltracten ciutadans d’aquest
país. I que hi haja actes de reparacions d’aquest mal.
I, aleshores, si fan eixes inclusions, podrem parlar de donar suport a les forces de seguretat,
perquè entenem que la seua funció és cuidar-nos, no maltractar-nos. Ara bé, també és cert
que... --i ara s’està parlant molt d’Arcadi Oliveres, que és un referent precisament en el
moviment pacifista i en el moviment antimilitarista--, estaria molt bé tindre un país on no fes
falta un exèrcit, no? Que tindre un exèrcit en un país democràtic és una absurditat. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
Els últims dies hem vist un intent de convertir un debat necessari sobre l’horitzó de la nostra
joventut o sobre la qualitat democràtica del nostre país, en un fals debat sobre si la violència
està bé o està malament. I és un debat que no existeix a Espanya. Això està fora de
discussió. La violència és dolenta. Tota la violència és dolenta.
Qui diu que Podem, o que a Podem li sembla bé que s’assalten comerços o que es cale foc
al mobiliari urbà, senzillament està mentint, com han fet tantes altres voltes.
Miren, a mi no m’agrada Hasel ni tampoc la seua música; però el que diem és que la gent no
hauria d'anar a la presó per cantar o per escriure. I, evidentment donem suport a qui es
manifesta pacíficament per la llibertat i per la democràcia. I ho tornarem a fer les voltes que
siga necessari.
On no ens trobaran és junts amb l’extrema dreta, buscant criminalitzar tota la protesta social,
siga o no violenta, genere o no disturbis, cridant «terroristes» a totes aquelles persones que
es manifesten. Repetisc, no únicament a qui genera disturbis.
I miren, la política no és limitar-se a dir que les coses que passen estan molt malament o
són molt lletges, és preguntar-se per què passen, analitzar les causes i treballar per resoldre
els problemes.
Sens dubte, un dels problemes de fons són les limitacions de llibertat, com la Llei Mordaza,
que ha de ser derogada ja d’una volta, l’existència de delictes d’opinió que et poden portar a
presó per rapejar o tuitejar contra la Corona. I el problema de fons també té a vore amb el
tema dels drets laborals, amb els problemes per emancipar-se o per trobar un habitatge,
amb la falta de qualsevol horitzó o d'esperança, amb la incertesa de no saber que serà d’ells
i les seues vides d'ací a cinc anys. Això són problemes de fons que representen una
violència estructural molt greu. No és negar els problemes, sinó identificar-los i resoldre'ls.
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Condemnar la violència no és incompatible amb... i no estar d’acord amb la hipocresia de
plantejar que cremar un contenidor és violència, on estem d’acord; però que una persona
perda un ull per manifestar-se en favor de la llibertat, no és normalitat democràtica, perquè
no ho és. Pensem que les actuacions policials desproporcionades, i no és res revolucionari,
és una qüestió de normalitat democràtica, han de ser investigades perquè es depuren les
responsabilitats si hi ha faltes o excessos.
Hi ha qui pensa que la manera de defensar les institucions, com a les Forces de seguretat,
és tancar files i dir que tot és perfecte; però el fet que la Policia tinga un monopoli de la força
implica que és una activitat regulada, que es deu a unes normes que s’han d’acomplir i fer
complir. Eixes persones són servidores i empleats públics que se’ls paga un sou perquè
estan suposadament preparats i entrenats de la forma més professional per a controlar les
masses. Una falta seua mai no es podrà comparar amb la falta d’un delinqüent. S'entén,
veritat? I açò, repetisc, no és incompatible amb condemnar la violència.
Continuaré en la segona intervenció. Gràcies.
Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo señor alcalde.
¿Está permitido protestar y manifestarse? Por supuesto que sí, y por ello se conceden los
permisos pertinentes. ¿Está permitido el vandalismo? No. ¿La ley permite las agresiones?
Evidentemente no. ¿Se permite el robo o el pillaje? Tampoco. ¿Es lícito incitar al odio o
conseguir que los ciudadanos sientan miedo de su entorno más cercano? Claramente no.
Si tenemos claro esto, alguien tiene que velar por ello, por mantener el orden establecido y
por preservar los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Y quién lo
hace? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estos hombres y mujeres que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
encargados de nuestra seguridad y bienestar, y que dedican sus vidas a ello son, además,
trabajadores, madres, padres, hijos, hijas, cumpliendo con su deber, ciudadanos y personas
como todos nosotros, pero que cargan con una gran responsabilidad.
Es por tanto nuestro deber, como representantes públicos y como personas y ciudadanos
libres, la rotunda condena de cualquier violencia, venga de donde venga, y la defensa y
apoyo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del estado
democrático del que disfrutamos.
Desde Ciudadanos siempre estaremos del lado de la legalidad, de los trabajadores, de los
derechos constitucionales y de la gente comprometida en la defensa de estos valores, por lo
que claramente daremos soporte a esta moción. Muchas gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
La llibertat d'expressió és un dret fonamental que apareix recollit en l'article 19 de la
Declaració Universal de Drets Humans on s'expressa que «tota persona té dret a la llibertat
d'opinió i d'expressió.»
L’Estat Espanyol recull també aquest dret en l'article 10.2 de la Constitució Espanyola on
s'assumeixen la Declaració dels Drets Humans Universals i els tractats i els acords
internacionals.
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Aquest dret forma part de la base de les democràcies i, per tant, qualsevol limitació d'aquest
ha de ser mínima i degudament justificada, i ha d'exercir-se respectant els principis de
legalitat, necessitat i proporcionalitat reiterats per la jurisprudència del Tribunal Europeu de
Drets Humans i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Malgrat això, en 2015 el govern d’Espanya, liderat pel Popular M. Rajoy va aplicar la major
retallada de drets civils i llibertats públiques de tota la història de la recent democràcia amb
l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, coneguda popularment com la «Llei Mordassa», llei innecessària basada en la
legislació franquista d'ordre públic.
La Llei Mordassa ha portat a l'enduriment desproporcionat de les penes en els delictes
relacionats amb l'ordre públic, manifestacions pacífiques en entitats bancàries i/o altres
espais, així com manifestacions escrites en xarxes socials.
Llei que, malauradament, el govern socialista d’Unidas Podemos encara no ha derogat ni
modificat, malgrat les promeses electorals.
I entrant als fets que vostés indiquen, i que ens podem veure interpel·lats amb la seua
exposició de motius:
En concret la manifestació de València ciutat, va ser convocada amb el lema “Estem fartes”
arran de l’ordre d’ingrés en presó del cantant Pablo Hasél, ens agradarà o no el que canta,
no entre en el tema, on una part de la ciutadania valenciana ha volgut expressar la seua
insatisfacció pel sotmetiment de l’exercici de la llibertat d’expressió, amb condemnes a
artistes (ja en són 15) i no ho dic jo, ho diu l’ONG consultora de les Nacions Unides que
situen a Espanya com el país amb més artistes processats per qüestions de llibertat
d’expressió per davant d’Iran amb 13, Turquia amb 9 i Rússia amb 4. Bàsicament tots per
criticar el govern o l'statu quo que impera.
Des de Compromís condemnem, sempre, la utilització de la violència com a ferramenta per
a aconseguir fins últims.
Ara bé, igual que de vegades la intervenció és correcta i afortunada, en altres, es veuen
casos (recentment Linares, moments a Madrid i/o Barcelona, i fonamentalment a València)
on s’ha intervingut sense respectar els principis bàsics d’actuació: congruència, oportunitat i
proporcionalitat. Això s’ha degut, o bé a actuacions aïllades dels agents, o bé per ordres dels
comandaments. Com a exemples l’agressió injustificada al diputat en les Corts, Carles
Esteve, o la càrrega del carrer Colom a una gent que, caminant, entonava lemes i aplaudia.
L’actuació contrària a la legalitat, incongruent i/o desproporcionada per part d’uns pocs, en
qualsevol col·lectiu, perjudica greument la imatge del conjunt. Aquest deteriorament d’imatge
és més greu encara, si afecta aquells que són professionals i tenen coneixements i pràctica
en l’exercici de la seua activitat, com serien aquestes brigades encarregades de garantir el
lliure exercici de drets i, l’actuació, si escau, per reconduir actituds violentes.
D’igual forma que hem de condemnar... ―Sr. Alcalde: Vaja acabant ja, senyor Ivorra.― En
la segona intervenció continuaré. Gràcies, senyor alcalde.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies.
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Bé, als socialistes ens preocupa que determinades mocions que considerem que haurien
d'estar superades, sobretot pels partits que creiem en la democràcia i que creiem en la
Constitució i la Llei, estiguem ara debatent estes qüestions. Sobretot perquè jo crec que, tant
eixa Constitució com la Llei, ens han donat els instruments perquè tot el món puga conviure,
puga manifestar-se, puga expressar en llibertat el que vol sense incitar a l’odi a ningú. I una
part d’això, molt important, són les forces de seguretat.
A nosaltres també ens sembla molt trist haver de debatre una cosa que hauria de ser
normal. El no a la violència que parlàvem abans, o ara el suport a unes forces de seguretat
en un estat plenament democràtic.
Per tant, és preocupant que estiguem debatent en estos moments estes qüestions.
I jo crec que el nostre deure, com a partits democràtics, és rebutjar la violència, com
parlàvem abans, o estar al costat de les forces d’ocupació, perquè entre altres coses, el que
fan és garantir els drets de la ciutadania.
Nosaltres estem i estarem al costat de les forces de seguretat, com no pot ser d’una altra
manera, perquè entenem que és un instrument més dels que ens hem dotat els demòcrates
i els estats democràtics per a garantir el dret de tots. No per reprimir a ningú, sinó per
garantir el dret de tots, i ací estarem sempre.
I m’agradaria fer dos consideracions al que han expressat els meus companys:
A la senyora Obiol. Jo entenc que si vosté considera que les forces de seguretat han de…
algun tipus de modificació, han de renovar-se, jo crec que ha d’anar començant a proposarho, perquè formen part vostés també del govern d’este país. Esta qüestió no és només dir
com estan de malament les coses, sinó la nostra responsabilitat també és intentar canviarles, no?
I al senyor Ivorra, vull recordar-li dos puntualitzacions. La primera: ací estem parlant dels
Mossos d’Esquadra. Recorde a tots que la responsabilitat política dels Mossos d’Esquadra
és d’Esquerra Republicana del Govern Català, de Junts per Cat, no li ho recorde a vosté,
estic dient-ho... ho recorde en conjunt. I, per tant, jo crec que tots els governs en estes
qüestions complim democràticament amb les nostres directrius.
I, després, pel que parlava vosté dels grups o d’artistes que estan empresonats, li recomane
també que consulte la pàgina maldita.es on considera que eixe número d’artistes
empresonats que vosté considera que és superior a Iran, es compta d’una manera molt
particular, que és identificant un grup de música com a cinc o sis components del grup de
música; per tant, si llig eixe article, entendrà que no som el país que més artistes
empresonats tenim.
Sr. Cantó: Gràcies.
Es una moción que no deberíamos vernos obligados a presentar, però simplemente el
hecho de que no se haya podido hacer una declaración institucional demuestra que es
preciso presentarla.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son servidores públicos a los que
otorgamos la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y libertades. Son hombres y
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mujeres que dedican sus vidas a protejer las nuestras, y por ello tienen la admiración y
apoyo de la ciudadanía. Mucha más admiración y apoyo que la clase política.
Es de los españoles y de su expresión libre en las urnas de donde emana el poder que
manda la policía a denfender la legalidad vigente.
Es lamentable que algunos de los representantes de este poder político den la espalda a
quienes nos defienden de la sinrazón y de la barbarie.
Estos días se ha agredido salvajemente a estos valientes servidores públicos, y han sido
ellos mismos los que han reclamado el apoyo de los representantes políticos, y es de esa
petición de donde nace esta moción, sin ninguna otra intención o lectura más que apoyar a
la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las distintas policías autonòmicas y locales, y
condenar los actos violentos que atentan contra la pacífica convivencia de todos los
españoles. Gràcies.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Continuar diciendo que los fascistas, los franquistas son los que estaban al frente de estas
manifestaciones, me parece lamentable. Es que siempre se reiteran y continúan insistiendo
en el franquismo, en los facistas, etc. Si ven las imágenes que salieron públicamente en las
televisiones, solo se veían estreladas, banderas republicanas y banderas comunistas, no
había otro fin.
Sí, señora Obiol, se ha referido a mi, porque usted y el señor Ivorra, cada vez que hacen
una intervención, la proponga yo o la proponga el PP u otro partido, siempre me miran a mi,
por eso les estoy contestando a ustedes.
Y está claro que ustedes no quieren ni al ejército ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para campar a sus anchas y poder hacer y deshacer lo que les venga en gana.
Muchas gracias.
Sra. Obiol: Bé..., disculpe, senyor alcalde.
Bé, m’ha sorprés molt que em mirara, perquè jo no he parlat en cap moment de la
manifestació, al contrari, perquè el que he intentat explicar en la meua intervenció és que el
problema no està en la ciutadania, en les seues manifestacions, sinó que el problema està
en les forces de seguretat, en algunes parts de les forces de seguretat, i que nosaltres, des
del partit en què està present el nostre grup Guanyar, i també des de la societat civil, fa
dècades que ho denunciem i que ho duem als òrgans competents.
Per tant, crec també que massa sovint tractem ací temes massa complexos, que caldria una
reflexió més profunda i calmada que no en tres minuts d’intervenció, i aquest és el millor
exemple. Sobretot perquè... per les reaccions i per les cares que han posat quan jo
intervenia. Supose que també quan la intervenció d’Aarón i quan intervenia ―el senyor
Ferrándiz, perdó, que la quotidianitat fa que...― el senyor Ivorra. És una cosa que es
denuncia molt últimament, i és que solem escoltar només i solem llegir només allò que ens
és propi, que les xarxes socials, a més, amb els seus algoritmes fomenten, i aleshores ens
clavem en la nostra bombolla i pensem que allò que diu el contrari, amb el qual no estem
d’acord, no té cap raó. Però, clar, nosaltres hem intervingut i hem parlat de coses que estan
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en premsa. I, a més, com ha dit també el senyor Martínez, dels 26 milions que ens volen
afusellar, i que no estan d’acord amb les forces de seguretat. O, per exemple, al gener es va
fer pública una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que posava sobre la taula
que no hi havia... a Espanya, que no havien estat investigats casos de tortura i que haurien
d'haver-se investigat. Per tant, no m’estic inventant res, potser no ens llegim prou
mútuament.
Però, i acabe ja, nosaltres ens neguem que el debat torne a la ciutadania, i que nosaltres
hàgem de defensar el nostre dret de manifestació. No, les forces de seguretat ens han de
respectar eixe dret de manifestació, però també ens han de respectar moltíssimes altres
coses que no ho fan, no tots, però sí la majoria, tal com ha estat identificat i com ha estat
denunciat durant anys i anys.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
Continue per on m’havia quedat abans.
Nosaltres pensem que la millor forma de defensar les institucions, la democràcia i,
evidentment, les forces de seguretat no és generar un fals debat, no és negar els possibles
errors i els seus problemes, que a més ha vist tot el món; sinó, com he dit, assenyalar-los i
treballar per a poder superar-los i resoldre’ls.
Clar, des d’Unides Podem hem registrat en el Congrés, per a fer front a estos problemes de
fons, una llei per a la protecció de la llibertat d’expressió, per a derogar els articles del Codi
Penal de delictes d’injúries a la Corona, contra els sentiments religiosos o d’injúries contra
les institucions de l’Estat, que ha servit per a condemnar cantants o tuiters.
I, per això també, des dels governs on estem presents, estem treballant perquè es
complisquen els acords de coalició, perquè es derogue la Llei Mordassa, perquè es derogue
la reforma laboral o perquè es puguen regular els preus dels lloguers.
A banda, senyora i senyors del Partit Popular, m’agradaria fer-los una pregunta, on estaven
per a defensar les forces de seguretat tots els anys que han governat i no heu escoltat les
seues reivindicacions: com l’equiparació salarial dels cossos o sobre la situació que pateixen
els militars en complir els 45 anys? Allí sembla que no estàveu per a defensar-los.
També, per altra banda, ens preocupa que hi haja molta gent que puga percebre que existix
un caire ideològic en determinades actuacions, que després, a més, es veuen reforçades i
amplificades en els poders mediàtics o als grups de whatsapp dels mateixos integrants
d’estos cossos. A voltes sembla que si la manifestació és al barri de Salamanca o que si els
que es manifesten són nazis fent la salutació romana, no passa absolutament res: i,
després, els poders públics la poden anomenar La nova mussa del feixisme i no passa res,
però si dius que els Borbons són uns lladres, pots anar a presó ―Sr. Alcalde: Vaja
acabant―, i si et manifestes per la llibertat d’expressió, doncs la policia actua amb la duresa
més gran possible.
Per tant, des de Podem, pel que he exposat anteriorment, no anem a sumar-nos a aquest
fals debat sobre la violència, que la condemnem com hem dit, vinga d’on vinga. No anem a
sumar-nos a una criminalització de tota la protesta social. I continuarem, com sempre,
defensant la democràcia i les seues institucions, també les forces de seguretat. I perquè
estem al seu costat, treballarem per continuar demanant que s’investiguen aquelles
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actuacions que puguen ser desproporcionades, que desprestigien els nostres cossos de
seguretat, i no farem com altres que pensen...
Sr. Alcalde: Acabe ja, per favor, perquè s’ha excedit, i molt.
Sr. Ferrándiz: Acabe, acabe.
Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo.
Yo no creo que la señora Obiol sea tan inocente como parece, ¿no? O sea, existen los
grupos antisistema. O sea, no es responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en muchas ocasiones; tampoco los manifestantes, que en su gran mayoría son
gente pacífica; pero estos grupos, que no tienen ninguna norma, se dedican a meterse en
estas manifestaciones, estos grupos, y son los que provocan todos estos altercados.
Usted, hablaba del manual que tienen las fuerzas de seguridad, y estos antisistema, que son
numerosos y en varios países, también tienen un manual de cómo atacar, de cómo buscar
la fotografía, el vídeo, de cómo provocar, y están muy bien organizados. Esto también
habría que tenerlo en cuenta, ¡eh!
De todas maneras, para terminar, acabaré como ha terminado antes el señor Santiago, con
medio refrán. Dime de que presumes…
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
D'igual forma que condemnem aquells elements que des de dins de les manifestacions
alteren la convivència i exhibixen actituds violentes molt condemnables, perquè perjudiquen
l’objectiu d’aquestes; també cal condemnar accions i actituds dels professionals, garants del
normal desenvolupament d’aquestes manifestacions, siguen per ordres o actituds
individuals, com les vistes al carrer de València, i que vulneren la normativa aplicable en
matèria dels acords i tractats internacionals i les resolucions recomanades de la Unió
Europea.
Respecte del que comentava abans, de si en són 13, en són 15 o en són... al portaveu del
Partit Socialista vull dir-li que jo no ho he vist en cap revista, no m’he basat en cap diari, és
el que ha marcat l’Organització de les Nacions Unides en..., igual que les persecucions de
periodistes, igual que els drets de llibertat d’expressió, simplement.
I al Partit Popular, ens agradaria fer-li una esmena per a intentar votar a favor de la seua
moció, incorporant dos punts:
 L’Ajuntament d’Alcoi manifesta la necessitat de millorar la formació, la dotació i
equipaments de les unitats antiavalots per al compliment de manera efectiva i amb
proporcionalitat de les seues accions.
 L’Ajuntament d’Alcoi mostra la seua condemna per l’actitud d’aquells membres dels
cossos i forces de seguretat que no han respectat els principis de proporcionalitat i
congruència que els són exigibles.
Gràcies.
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies.
No, senyor Ivorra, li ho dic perquè la notícia, com vosté l’ha contada, sembla que estem per
davant d’Iran en gent empresonada, quan dels 14 que vosté ha dit, es va demostrar
després, i ho va demostrar este mitjà de comunicació que es diu maldita.es, que s’encarrega
de desmuntar les faules, només hi havia dos persones empresonades a Espanya. Perquè
els altres 12 no van entrar... no, no, van tindre una condemna que no van estar ni... en això
d’entrar en presó. Li ho dic perquè tampoc no alarmem la societat innecessàriament.
I també vull dir un parell de qüestions més. Jo crec que com a reflexió general per a tots. Les
forces de seguretat normalment seguixen les instruccions de les distintes administracions.
És a dir, de l’administració d’Esquerra Republicana de Catalunya, a Catalunya, no estic
dient-li-ho a vosté, estic dient-ho en general; d’Ada Colau en les persones de la Policia
Municipal o Urbana, la Guàrdia Urbana de Barcelona, o de la Policia Nacional en cas del
Govern Central. Fem una reflexió, que totes les administracions estem al capdavant d'eixes
forces de seguretat.
I, per acabar, voldria dir-li, senyor Ruiz, o al Partit Popular, que sabia vosté que hi ha un text
alternatiu a esta moció, que en unes altres administracions s’ha presentat i en les quals s’ha
discutit. No hem volgut tampoc incrementar-ho més, perquè volem que l’esperit que isca
d’ací siga que tots donem suport a les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat; i, per
tant, no hem plantejat cap alternativa, a pesar que vosté sap que hi ha un altre text que
parlava d’això, sobretot per intentar que en este saló de plenaris cada volta hi haja més
consens en totes les decisions que prenem.
Sr. Cantó:
No podemos aceptar la enmienda de Compromís, porque no queremos equiparar la
equidistancia que paso en los años de plomo en ETA del nacionalismo, hizo mucho daño.
No es lo mismo la violencia de la sinrazón y de la barbarie, que errores que puedan cometer
los servidores públicos, que tienen sus cauces para ser investigados.
Como alcoyano, los alcoyanos siempre tenemos un puntito …. nos gusta presumir. En la
pasada protesta que hubo en la plaza de España a raíz de esta detención del tal Hasel, sí
que se pudo demostrar que el problema no está en la policía, está en los manifestantes.
Aquí se manifestaron pacíficamente, y no hubo ningún problema. El problema está en los
violentos. La violencia y el populismo que la ampara, no está por encima de la legalidad,
libre y democráticamente, que nos hemos otorgado los españoles. Y la policía la defiende
esta legalidad en estos momentos.
Por eso, nosotros somos partidarios de apoyar a quienes defienden nuestra Constitución.
Y por acabar, decir que hay que ser muy flojo de espíritu para no defender a quienes nos
defienden. Gràcies.

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal PARTIDO
POPULAR.
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El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX
(1), y el voto en contra de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI
(2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), aprueba la moción presenta por el grupo municipal
PARTIDO POPULAR.
30. 4889/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ PER A INSTAR LA CONSELLERIA DE SANITAT A REALITZAR UN ESTUDI PER
A DETERMINAR LES CAUSES DE LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA A ALCOI
Sr. Alcalde:
Crec que passa a declaració institucional, no? Sí, sí. Per tant, serà el Sr. Ruiz qui llija la
declaració.
Sra. Secretària:
Pasa a..., Vale.
Sr. Alcalde:
Té la paraula.
Sr. Ruiz:
Moltes gràcies.
El Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal Partido Popular, llig la següent declaració
institucional:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Alcoi ha patit entre finals de desembre i mitjan de febrer un contagi massiu de Covid 19. La
ciutat ha registrat els majors nivells d'incidència de totes les ciutats espanyoles de més de
50.000 habitants. Entre el 13 de gener i el 2 febrer, la incidència va estar sempre per damunt
dels 2.000 casos per 100.000 habitants, la pitjor dada de tot el país. El pic es va registrar el
24 de gener, amb 2.731 casos.
L'onada de la pandèmia ha provocat, a banda, la mort de 124 persones des de meitat de
desembre. Des de març de 2020, a data de 22 de febrer, la taxa de morts per 100.000
habitants era de 374, molt per damunt de la mitjana espanyola.
La situació viscuda en aquesta ciutat va ser objecte d'interés per part de mitjans de
comunicació de tot el país sense que fora possible explicar el motiu o la causa de la
proliferació de la malaltia: l'existència de diferents cepes o les particulars de les condicions
ambientals i orogràfiques de la ciutat, ja que les mateixes autoritats van assegurar que els
alcoians han complit les restriccions imposades en cada moment per la Conselleria de
Sanitat i per l'Ajuntament d'Alcoi.
Amb les dades alarmants que disposem i amb la incertesa de desconéixer les possibles
causes, la ciutat ha de fer tot el possible per tal d’esbrinar el moment i les circumstàncies en
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les quals es va descontrolar l'expansió del virus tant a Alcoi en primera instància com, amb
posterioritat, també a altres municipis del mateix Departament de Salut.
El coneixement dels factors que provocaren l'alt nivell de contagi és clau per a, davant la
possibilitat de patir noves onades de la pandèmia en un futur, poder adoptar des de les
administracions les mesures adequades per tal de reduir al màxim la seua incidència.
Per tot allò es planteja la següent Declaració Institucional:



Que l'Ajuntament d'Alcoi inste la Conselleria de Sanitat a elaborar un estudi amb la
finalitat d'identificar les causes que van provocar les elevades xifres d'incidència
entre desembre i febrer a la ciutat d'Alcoi i en el conjunt del Departament de Salut
d'Alcoi.“

Sr. Alcalde:
Gràcies.
31. 4898/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREC PER A DOTAR D'IL·LUMINACIÓ SOLAR EL PARTIDOR
Sra. Payá:
Gracias Alcalde.
La Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee el siguiente ruego:
“Como consecuencia de la intervención que se está llevando a cabo en la Placeta de Les
Eres hemos podido constatar la falta de iluminación de la zona de aparcamiento del solar de
El Partidor, entre las calles de Sant Mateu, Sant Rafel y Sant Bonaventura. Los puntos de
luz son muy escasos y se produce sensación de inseguridad en la zona, compartida por
vehículos y peatones. De esta circunstancia ha advertido también la Asociación de Vecinos
Font Roja.
Somos conscientes de que este aparcamiento es provisional a la espera de que pueda
reactivarse la construcción de nuevos edificios, pero mientras mantenga este uso, debe
disponer de todos los servicios y el del alumbrado público es básico para la seguridad de los
usuarios.
Por ello presentamos el siguiente,
RUEGO


Que el Ayuntamiento de Alcoy mejore el alumbrado público de la zona de
aparcamiento del solar de El Partidor, entre las calles de Sant Mateu, Sant Rafel y
Sant Bonaventura.”·

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, acceptem el prec.
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De tota manera, ahir vam rebre una comunicació per part dels veïns amb la satisfacció que
ja s’ha instal·lat eixa llum. De tota manera, doncs, continuarem veient si és suficient el que
s’ha pogut instal·lar i, si no, per descomptat, que incrementarem la llum perquè siga una
zona com més segura possible millor.
Sra. Payá: De acuerdo, lo trasladaremos a los vecinos lo que... a nosotros nos han
comunicado los vecinos hace unos días, es que sí que habían colocado... como una
columna para poner unos focos, y que algunos vecinos de alrededor habían protestado, y
presentábamos este ruego para que se estudiara con los técnicos la mejor forma de no
invadir o no molestar a los vecinos de alrededor, y que bueno, que se garantizase la
seguridad para los peatones y para los viandantes.
32. 4823/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ PER A EXIGIR AL GOVERN D’ESPANYA MESURES SUPORT ECONÒMIC I
LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES
RESTRICCIONS SANITÀRIES DE LA COVID-19
Sr. Alcalde:
Aquesta moció també té el consens de tots els grups polítics i, per tant, passa a declaració
institucional i la llegirà el Sr. Ivorra com a portaveu de Compromís.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la Declaració Institucional
següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els últims mesos, la pandèmia ha provocat una gran pèrdua de vides humanes, persones
hospitalitzades i grans dosis d’incertesa no sols en allò sanitari, sinó també en l’aspecte
econòmic i social. Les conseqüències d’aquesta crisi sanitària afecten a tota la ciutadania
amb duresa i sense excepció, però especialment a les persones més vulnerables i també als
segments econòmics més exposats. En aquest sentit, a causa de les necessàries mesures
restrictives que s’han hagut d’implantar des del començament de la pandèmia en alguns
sectors com l’hostaler, el comerç o la cultura (reducció d'horaris, tancaments, aforaments,
etc.), les xicotetes i mitjanes empreses que es dediquen a aquests sectors s'han vist
durament colpejades en la seua activitat diària.
Cal recordar que són les PIMES les generadores del major nombre d’ocupació al País
Valencià. La seua aportació social a les nostres vides va més enllà, amb un paper intangible
difícil de mesurar quantitativament però que aporten gran qualitat de vida als nostres
municipis. Tenen la capacitat de vitalitzar un veïnat, de fer-lo més humà. Són les persones
que alcen la persiana cada matí les que saben com es troba la veïna del cantó o si a la mare
que està a l’atur cal fiar-li la barra de pa. Solen ser també les encarregades d’engalanar els
nostres carrers en arribar festes i fer-nos gaudir amb amics, família i visitants del nostre sol,
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de la gastronomia, de converses, matins de tertúlia i nits d'alegria. Són, en definitiva; el cor
que fa bategar els nostres barris.
Ara aquests sectors precisen del compromís, l'ajuda i el suport de la societat que tenen més
a prop, però sobretot de les diferents administracions públiques de manera urgent. És per
això que des de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb els ajuntaments i
diputacions, s’ha impulsat el PLA RESISTIR, dirigit a treballadors i treballadores, empreses i
persones autònomes dotat amb 400 milions d’euros. Caldria una implicació superior del
govern espanyol en la mateixa línia, tenint en compte especialment la duresa d’aquesta fase
de la pandèmia en el País Valencià i les restriccions que s’han hagut d’implantar.
Als últims dies hem sentit parlar d’un pla del govern central dotat d’11.000 milions d'euros
per a assistir a empreses, pimes i treballadors autònoms, especialment en sectors com
l'hostaleria, el turisme, la restauració o el xicotet comerç. Però cal ser conscients que la
resposta política a mig i llarg termini per evitar el col·lapse s'ha articulat de manera europea i
que gran part dels recursos arribaran a través dels fons europeus de reconstrucció o
recuperació, els Next Generation EU, amb l'objectiu de reconstruir Europa des de l’ecologia,
la digitalització i la resiliència.
Aquest Pla de Recuperació ha de ser una gran oportunitat per a oferir dignitat laboral i de
vida, per a modernitzar la nostra economia i que ens garantisca un futur sostenible i amb un
escut social reforçat, sempre i quan es gestione d'una manera òptima i pròxima a la realitat
més tangible per les persones.
El Pla de Recuperació per a Europa és una combinació de diferents programes i iniciatives
amb mecanismes complexos que poden dificultar el seu aprofitament per part de la gran
majoria d'empreses del País Valencià, les PIMES. La decisió sobre aquests recursos des
d’administracions i centres de poder allunyats i no des de la proximitat que ofereix un govern
autonòmic o l’administració local, comporta el risc de privilegiar les grans corporacions i
empreses de l'IBEX 35 que compten amb una logística i enginyeria financera molt
sofisticada. D’aquesta forma no es garanteix que la majoria del nostre teixit productiu puga
accedir a les ajudes i qui més ho necessita reba realment l'ajuda i l'estímul necessari per a
reconstruir-se i superar la crisi.
Els ajuntaments i la Generalitat viuen des de la primera línia les conseqüències de la
pandèmia i de la crisi climàtica. Són les administracions que millor coneixen les dificultats de
les persones i les empreses i les seues necessitats. Per això han de participar decisivament
en la definició dels criteris que perfilaran la destinació dels fons europeus i en la formulació
del contingut dels projectes de reconstrucció.
És per això, que els grups municipals d’aquesta Corporació proposen l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Reclamar un paper decisiu de l’administració local i autonòmica en la definició
dels criteris que perfilaran la destinació dels fons europeus Next Generation i en la
formulació del contingut dels projectes de reconstrucció, al govern espanyol.
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SEGON.- Establir els mecanismes necessaris perquè el fons Next Generation arribe als
sectors econòmics més afectats per la crisi, especialment la xicoteta i mitjana empresa amb
un alt impacte en el teixit econòmic i social dels municipis, com la dedicada a l’hostaleria, el
comerç, la cultura i altres activitats també colpejades.
TERCER.- Demanar al govern espanyol una major implicació en les ajudes a les xicotetes i
mitjanes empreses que més ho necessiten en base a la duresa de les mesures que s’han
hagut d’aplicar per a fer front a la pandèmia, en la línia de les ajudes impulsades per la
Generalitat.»
33. 4841/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC EVITAR SITUACIÓ DE PERILL A VORERA PAS BENISAIDÓ
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al Pas de Benisaidó, a la vorera dreta en la direcció del trànsit, s’ha fet un rebaix per
l’entrada del garatge d’un dels habitatges que hi ha. Aquest rebaix té una gran inclinació i ha
produït alguna caiguda de gent gran.
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El Grup Municipal de Compromís per Alcoi proposa el següent prec:
PREC



Demanem que l’ajuntament pose les mestures adequades per evitar caigudes i
millorar adequadament el rebaix de la vorera .»

Sr. Jordi Martínez: Sí, acceptem el prec. Inspeccionarem que complix la normativa
d’accessibilitat, i en cas que no ho siga, que es rectifique.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies.
34. 4845/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PER LA NETEJA I PREVENCIÓ DE LA VESSANT DE TOVALLOLETES AL RIU
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde.
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els col·lectors d'aigües brutes en episodis de pluges fortes i puntuals pateixen una
sobresaturació que fa que l’aigua regolfe pels registres més baixos, i habitualment aquests
estan als llits dels rius de la ciutat.
Així doncs podem trobar als llits dels rius a la ciutat milers de tovalloletes d'un sol ús
enganxades a les pedres, plantes i aus del llit del riu.
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Si les tovalloletes aconsegueixen arribar a l'entorn natural per no haver-se eliminat abans
d'arribar a la depuradora, poden tardar fins a 600 anys a desaparèixer. A més, estan
compostes per micro plàstics, un material que s'ha convertit en un dels principals enemics
del medi natural, més en concret de les mars i oceans on passen a ser consumits per
animals marins i acaben entrant en la cadena alimentària. Cal recordar que a la passada
legislatura Compromís ja va presentar un prec sol·licitant la instal·lació de xarxes als
lixiviadors dels col·lectors per poder retindre aquestes tovalloletes i altres residus, i que no
acaben als nostres rius, amb el problema medi ambiental que això comporta.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa el següent
prec:
PREC
PRIMER. Demanem la neteja del llit del riu per eliminar les restes de tovalloletes per ser
altament contaminants
SEGON. Fer les instal·lacions de xarxes o altres sistemes de retenció de materials de desfet
als col·lectors per evitar futurs vessaments i la contaminació produïda.
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies.
Acceptem el prec. De tota manera, en el primer punt del prec, demanem la neteja del llit del
riu, ho traslladem tant a la Confederació Hidrogràfica i a l’EPSAR, que són les responsables
del manteniment dels... en este cas, d’estos recursos hídrics.
I, sobre el segon, sí que acceptem fer les instal·lacions de xarxes. Però ací jo crec que
també hauríem de fer tots els que estem una reflexió, i més que nosaltres posem una sèrie
de xarxes en la retenció de sistemes dels col·lectors, jo crec que ací el que hauríem de fer
és intentar legislar ja o traslladar-los als nostres grups parlamentaris o als nostres dirigents
que es legisle perquè no es puguen fer tovalloletes que no siguen biodegradables, perquè el
que nosaltres fem és posar un pedaç, perquè probablement a Alcoi podem fer això, però riu
avall haurem de... si una altra població no passa, el problema va a seguir mantenint-se en
els espais com els rius.
Per tant, acceptem el prec, però jo crec que hem de fer tots una reflexió de traslladar a les
altres administracions, que són al final les que poden legislar en este sentit, que els casos
de les tovalloletes no puguen mantenir-se en l'estat en què estan ara.
Sra. Guillem: Moltes gràcies per... Sí, puc?
Sr. Alcalde: Sí, té la paraula.
Sra. Guillem: Moltes gràcies per acceptar este prec. Simplement volíem dir que ni tan sols
havíem demanat que açò es fes de seguida. Ho tornem a presentar ací perquè és la segona
vegada que es presenta. Es va fer en l’anterior legislatura.
I entenem també que... potser també és car, perquè si s’hagués anat fent a poc a poc, i
posant-ne dos o tres cada any, ara, ara com ara, no estaríem tornant a demanar-ho.
I sí que és cert que també s’ha de parlar amb Conselleria, evidentment, de la mateixa
manera que Conselleria també. I igual que la Unió Europea ens ha dit moltes vegades que
hem d’eliminar el plàstic d’un sol ús, i s’ha proposat ací i se’ns ha dit que, fins que no siga
una cosa obligatòria, no va a posar-se. Per tant, crec que és una miqueta entre tots.
Sr. Jordi Martínez: Doncs no puc estar més d’acord amb vosté, que és una miqueta entre
tots. El problema d’açò és que quan vostés ens demanen que netegem el llit del riu, doncs
entendrà que això no val dos pessetes ni tres euros, no? Jo crec que les administracions
que tenen molt més pressupost que nosaltres per al manteniment d’això, d’estes qüestions,
com puga ser el llit del riu, i que són competència d’ells, doncs que també no fem que els
alcoians paguem estes despeses quan ho han de fer altres administracions. I jo crec que el
que li deia, intentar legislar perquè tant això del plàstic com el que puguen ser les
tovalloletes, siga ja prohibit el seu ús, i això no anem a fer-ho des de l’Ajuntament d’Alcoi de
segur.
35. 4851/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
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PREC PER LA REALITZACIÓ
HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER

D’UN

CONVENI

AMB

LA

CONFEDERACIÓ

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra ciutat està dividida pels llits de rius. Aquests estan travessats o formen part
d’infraestructures bàsiques per a la ciutat, que en diferents ocasions han hagut de ser
reparades, millorades o substituïdes.
A l'estar a zones que són competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) les
accions s’endarrereixen molt dificultant la seua fàcil solució.
A les proximitats dels rius hi ha gran quantitat d’habitatges que pateixen la mancança de
neteja de les voreres dels rius, i l’aparició d'abocadors incontrolats, on es reprodueixen rates
i insectes com paneroles, mosquits.... És per això que es fa necessari l’existència d’un
PROTOCOL per establir un marc general de coordinació i col·laboració entre l’Ajuntament
d’Alcoi i la CHX per a impulsar iniciatives que promoguen un millor medi natural per a la
ciutadania, treballant de manera conjunta reforçant les accions de caràcter preventiu en el
domini públic hidràulic.
A més a més aquestes zones són de gran interés ecològic per ser habitat d'espècies que
sols poden habitar allí. També l'eradicació d’espècies i plagues d’insectes com la mosca
negra, mosquit tigre... o la reproducció d’aus o amfibis en perill d’extinció, són tasques de les
dues institucions que han d'estar coordinades.
La neteja, la coordinació i racionalització dels mitjans públics dels quals disposen ambdues
administracions es fa necessària per ser més eficaç i ràpida.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa el següent
prec:
PREC
Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la redacció d’un conveni amb
l’Ajuntament d’Alcoi per protocol·litzar i agilitzar els temps d’acció davant possibles neteges,
actuacions i/o obres de reparació d’infraestructures en terrenys domini de la Confederació.»
Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou.
A vore, no anem a acceptar el prec perquè ja estem fent-ho. Ja sap vosté que en nombrosos
precs i preguntes que ens fa, doncs normalment tenim eixe criteri, d’acord?
De tota manera, jo voldria insistir en dos o tres cosetes. És a dir, realment nosaltres..., ja
saben vostés, perquè sé que són coneixedors d’això, que a l’hora de fer qualsevol actuació
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en els rius, malgrat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer diu que tot el que està en el
nucli urbà ens correspon a nosaltres, sempre hem de demanar permís prèviament, i fins i tot
es diu que podem subscriure convenis amb ells per a fer determinades actuacions, sempre
que hi haja finançament disponible. De fet, jo crec que s’ha fet en nombroses ocasions.
Per tant, nosaltres el que estem fent és actuar en diferents zones concretes que se’ns
demana. Per exemple, en el tema de... en la zona de l’Hortet del Pobre, que jo crec que és
una de les situacions que vosté diu, doncs duem ja més d’un any treballant davant d’este
cas. De fet, vam rebre l'última contestació de la Confederació a finals del mes de novembre,
i estem mirant de quina manera... si ho arreglem nosaltres o si demanant permís o que ho
arregle la Conselleria i després ens comprometem a mantindre-ho.
De tota manera, també voldria dir-li una cosa, i és que a les hores de fer estes actuacions
sobre els llits del riu, hem de tindre en compte, segons vosté fa en l’explicació prèvia, en
l’exposició de motius,... clar, ací hi ha una contradicció perquè, per una part volem protegir el
que serien els hàbitats d’algunes espècies, però per altra, si fem una neteja a l’ús, com es fa
normalment, doncs acabem amb tot l’hàbitat que allí s’haja pogut generar.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Em sap greu que no accepten la proposta. No és una qüestió que nosaltres plantegem, sinó
que ja hi ha exemples en..., Per exemple, la Confederació Hidrogràfica del Segura està
acceptant protocols de coordinació amb ajuntaments. I el que demanàvem, ja que nosaltres
pertanyem..., el nostre departament és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que
poguérem demanar i exigir de la Confederació que realitze eixos protocols perquè les
actuacions siguen conjuntes i no, com bé vosté ha dit, eixe patiment i eixa problemàtica tan
gran de, quan ens dirigim a Confederació, la resposta..., eixes demores en el temps, i que,
realment, el que estem intentant és que vosté, amb la tasca que fa en la Regidoria de
Transició Ecològica, puga tindre totes les ferramentes i totes les armes per a poder actuar,
netejar, i actuar en els rius, en els vessants dels rius, que és el que plantejàvem.
És cert el que vosté planteja, no estàvem dient que netejar... una neteja a l'ús, com el que
estava dient. No volem que el riu siga un parc, un parc de la ciutat, volem que siga un riu viu,
i per això s’ha de netejar, s’han de llevar carrets de Mercadona que han caigut en els
vessants del riu, s’han de traure llits i s’han de traure altres elements que apareixen,
malauradament, en els nostres vessants.
Sr. Silvestre: Sí, disculpe, potser no m’he expressat bé. No, no, jo no he dit que no anem a
establir convenis amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; jo he dit que ja estem
tractant-ho, que són coses diferents. No ens malinterprete.
Nosaltres, evidentment, si es pot conveniar o fer coses, anem a fer-les; però, de tota
manera, ja li dic que estem treballant en casos concrets, i la Confederació ja ens deixa clar o
ens aproxima el que va dir.
De tota manera, nosaltres anem a continuar treballant.
I, evidentment, és clar, vosté també coneix que tenim una àmplia zona de riu, i atacar o
actuar en tota eixa zona, doncs és més o menys complicat. Però, de tota manera, nosaltres
continuem treballant. Perquè, de fet, vosté, no sé si s’haurà adonat que quan creuava el
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pont de Sant Jordi hi havia dos rodes allí en mig del riu, i a vore si sap qui les ha llevades.
És a dir, que nosaltres estem atents i anem a continuar treballant i a conveniar el que faça
falta.

36. 4853/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC REPARACIÓ MARQUESINA DE CERVANTES
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La marquesina de Cervantes, de propietat municipal, té greus problemes de conservació de
la coberta. Aquesta degradació posa en perill als usuaris per estar afectant la instal·lació
elèctrica.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa el següent
prec:

PREC
Demanem al govern exigisca la reparació de la coberta, canaleres e instal·lació elèctrica als
adjudicataris de la concessió el més aviat possible.»
Sra. Zamorano: Bon dia. Gràcies, senyor alcalde.
Bé, el Govern, portem demanant eixa reparació al concessionari de fa ja temps. En 2018 es
va iniciar eixe procediment, se li va notificar i, en contrapartida, el concessionari el que va fer
és sol·licitar..., bé, fer una reclamació de responsabilitat patrimonial considerant que els
desperfectes havia de pagar-los i assumir-los l’administració.
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Sr. Alcalde: Senyora secretària, té el micro connectat. Pot continuar.
Sra. Zamorano: Bé, això ens va dur a un contenciós que va plantejar el concessionari,
contenciós que s’ha resolt ara, a finals de desembre, el 28 de desembre. Tenim la sentència
del desembre passat, la qual li dóna la raó a l’Ajuntament i desestima la demanda del
concessionari. I ara, quan s’han complit els dos mesos que tenen per a executar els treballs i
no ho han fet, és quan tornarem a iniciar el procediment, que ja no tindrà altre remei que
executar.
Sr. Ivorra: Ens alegrem, som conscients de tota la tasca i tots els procediments que s’han
dut a terme; però és una... esperem, esperem que l’adjudicatària complisca amb la major
brevetat, ja que ara mateix amb la nova obertura de les instal·lacions, pot generar un risc a
la ciutadania que acudisca allí. Gràcies.
37. 4859/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC FUITA AIGÜES RESIDUALS CAMÍ VELL MADRID
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la pregunta següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Juliol de 2018 preguntarem per la fuita al carrer Camí vell de Madrid a l'altura del pont vell
de Sant Roc. Ja en aquell moment vam suggerir semblava el trencament d'alguna conducció
del clavegueram o filtracions de la xarxa d’aigua potable, han provocat un abocament
d'aigües a la via pública.
A hores d’ara, quasi 3 anys després, des de l’ajuntament es confirma que és una fuita al
clavegueram, segons ens van comentar en Comissió Informativa.
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PREGUNTA



Quan hi ha previsió de fer aquesta reparació de la fuita que farà tres anys que està
vessant aigües brutes a la via pública?»

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Estan redactant-se les actuacions que s’han de fer ací, sobretot per
identificar l’origen i traure un pressupost per quina intervenció va a fer-se.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
Sr. Ivorra:
El prec que era:



«PREC
Demanem la reparació urgent d’aquesta fuita d'aigües brutes.»

Sr. Jordi Martínez:
Per tant, com li he explicat abans, l’acceptem.
Sr. Ivorra:
Moltes gràcies.
38. 4862/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES CONNEXIÓ FANAL PONT FERNANDO REIG
Sra. Guillem:
Gràcies, Sr. Alcalde.
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La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig les preguntes següents:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la finalització dels treballs de restauració del Pont de Fernando Reig, Compromís va
preguntar per què no estava operatiu el fanal de la part del carrer Santa Rosa. Tres anys
després el fanal encara no està operatiu i no es pot reclamar a l’empresa constructora.



PREGUNTA
Per què no està en funcionament aquest fanal?»

Sr. Jordi Martínez:
Hem demanat un informe als serveis tècnics de l’Ajuntament perquè es posen en contacte
amb la Demarcació de Carreteres i ens indiquen per què no funciona aquest fanal.
Sra. Guillem:
«
 Per que no s’ha reclamat a la constructora, si es responsabilitat seua?»
Sr. Jordi Martínez:
Com li he dit, hem demanat un informe perquè ens aclarisquen aquestes qüestions, però
des que vostés ho van comunicar en la Junta de Portaveus, encara no disposem d’ell.
39. 4876/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
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PREC REHABILITACIÓ TANCA DE LA BASSA
Sra. Guillem:
Gràcies de nou.

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

La tanca del parc de la Bassa, just al carrer la Bassa amb avinguda Joan Gil Albert està molt
deteriorada, la pedra comença a carpir-se i a a desfer-se fins al punt que hi ha llocs on s’està
perdent els diferents motius que hi ha tallats amb el perill de caiguda de la tanca.
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El Grup Municipal de Compromís per Alcoi proposa el següent prec:
PREC



Demanem que l’ajuntament realitze les tasques de manteniment i millora de la zona
per evitar el deteriorament i aconseguir la recuperació del mur .»

Sr. Jordi Martínez:
Acceptem el prec i farem també, com estava dient abans, qualsevol mena de projecte
d’intervenció en tota aquesta zona.
Sra. Guillem:
Moltíssimes gràcies.
40. 4260/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE L'IVA ALS ESTABLIMENTS DE PERRUQUERIA I
ESTÈTICA
Sr. Alcalde:
Aquesta moció també té el suport de tots els grups polítics i, per tant, passa a declaració
institucional que llegirà la Sra. García com a proponent de la moció.
Sra. Rosa García:
Gracias.
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“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IVA A LOS SECTORES
AFECTADOS POR EL AUMENTO DEL GRAVAMEN EN EL AÑO 2012.
En estos momentos, recién iniciado el año 2021, el país está experimentando otro nuevo
repunte de contagios por coronavirus que mantiene enormemente preocupados a
ciudadanos y sanitarios. Atravesamos momentos muy delicados para la salud de los
españoles y afrontamos el enorme reto de la vacunación con incertidumbre.
La tercera ola del coronavirus ha golpeado fuertemente nuestro país con un elevado
empeoramiento de todos los indicadores epidemiológicos, con una cifra diaria de fallecidos y
contagiados inasumible. Por otro lado, el riesgo de rebrote, debido a la amenaza de las
cepas británica y sudafricana, con riesgo de contagio exponencial, es una realidad.
A la vista de este gravísimo estado de la situación, las comunidades autónomas están
pidiendo imponer medidas de restricción de la movilidad más contundentes, confinamientos
domiciliarios y restricciones a la apertura de comercios y establecimientos varios.
Hacer un somero repaso de la situación en nuestro país resulta desolador. Al margen de los
confinamientos perimetrales, presentes en casi todas las autonomías, se han decretado
restricciones con consecuencias enormemente negativas para la actividad económica de
nuestro país. Así, la mayoría de autonomías han impuesto medidas muy duras para la
viabilidad de los establecimientos de hostelería, centros comerciales, gimnasios y pequeño
comercio considerado no esencial.
Estas medidas son necesarias desde el punto de vista sanitario y deben ser atendidas y
respetadas pero, incuestionablemente, tienen unas consecuencias económicas
devastadoras para unos autónomos ya al borde del colapso.
En este contexto, hay sectores de actividad que están resultando particularmente afectados
por la actual situación de crisis económica, como los servicios esenciales de peluquería y
estética, entre otros. Además de verse enormemente perjudicados, cuentan con una
tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido que solo pone mayores trabas en el
momento de mayor asfixia financiera de estos negocios. Así, hay que recordar que estos
servicios estaban sometidos a un tipo reducido de IVA del 10% hasta el ejercicio 2012,
momento en que el anterior gobierno incrementó su tributación hasta el tipo general del
21%, gravamen en el que continúan actualmente. Esta imposición, por cierto, fue duramente
criticada por el partido socialista –hoy en el Ejecutivo nacional– hasta el punto de que su
grupo parlamentario presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para su
reducción al tipo del 10%.
Los servicios de peluquería y estética son prestados fundamentalmente por pequeños
empresarios y autónomos, uno de los sectores más castigados en esta crisis. Son, además,
considerados por el propio Gobierno como servicios “esenciales” pero apenas han contado
con ayudas por parte del Ejecutivo para aliviar la situación de ahogo financiero en el que
muchas se ven inmersas. Una rebaja en el tipo impositivo aplicable a estos sectores,
siquiera temporalmente durante esta situación de crisis, conseguiría el efecto inmediato de
provocar una rebaja sustancial en el precio del servicio ofrecido que incrementara su
demanda y, con ello, los ingresos de estos pequeños empresarios, hoy tan mermados.
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Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcoy adopta el siguiente acuerdo:
Que el Ayuntamiento de Alcoy inste al Gobierno de España a que se analicen y revisen los
diferentes tipos de IVA de todos los sectores afectados por el aumento del gravamen en el
año 2012, entre ellos los servicios de peluquería, barbería y centro de estética, para que se
pueda revertir el tipo impositivo aplicado actualmente.”
41. 4288/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES/PREC SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBERTURA DEL
“MERCAT SANT MATEU” D'ALCOI
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas:
“Respecto al retraso en la concesión de la licencia municipal de apertura solicitada por la
A.I.E MERCAT SANT MATEU DE ALCOY.
- ¿En qué estado se encuentra la tramitación de la misma?
- ¿Existe algún problema en cuanto a los requisitos necesarios para ello?”
Sra. Moltó: Bé, en este sentit vull comentar que des del Mercat de Sant Mateu, des de
l’agrupació d’interés econòmic, no s’ha fet cap sol·licitud formal en este sentit, encara que és
una obligació que té la mateixa agrupació d’interés econòmic de poder traure eixa llicència. I
si li dic que s’està fent des de l’Ajuntament és que, donat que s’està traent... que ja s’ha fet,
de fet, la llicència de la part de l’Àgora, hi ha moltes de les qüestions que són necessàries
també per a la part de l’Àgora, que obliguen també a fer intervencions dintre del mercat. De
manera que eixes intervencions que està fent l’Ajuntament dintre del mercat, a més que
ajuden en el tema de la llicència de l’Àgora i del mateix edifici, també van en benefici que el
mateix mercat puga obtindre la seua llicència.
De manera que: com es troba eixa llicència? Doncs primerament és evident que faria falta
que la sol·licitaren. L’Ajuntament els està ajudant amb totes les obres necessàries perquè la
puguen tindre, donat que també són obres que afecten qüestions que està duent a terme
l’Ajuntament. I eixe és l’estat en què es troba.
Sra. Rosa García:
Si. Gracias Sra. Moltó, entonces, el ruego, que sería “Que el ayuntamiento de Alcoy agilice
al máximo los tramites para su concesión.”, entiendo que me dirá que se acepta porque
están en ello, ¿no sé si es así?, yo le agradezco de antemano porque no tengo más
intervención.
Sra. Moltó:
Si, evidentemente. Gracias.
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42. 4816/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES-PREC PARC BOMBERS FORESTALS
Sra. Rosa García:
Si.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas/ruego:
“El Ayuntamiento de Alcoy y la Generalitat Valenciana firmaron el 17de mayo de 2019, el
convenio para impulsar un Parque de Bomberos Forestales en la ciudad.
El documento contemplaba la cesión de un terreno municipal en La Beniata, exactamente
una parcela en la calle Filà Verds.
En aquel momento, el director General de Emergencias del Gobierno Valenciano, José
María Ángel, explicó que tras ese paso se contaría con los permisos necesarios para la
construcción, así como para elaborar el proyecto, dijo también en declaraciones a prensa
que esperaba que en el plazo de unos seis meses se procediera a la adjudicación de las
obras.
En aquella rueda de prensa, tras la firma, el alcalde reconocía las dificultades de movilidad
del cuerpo de bomberos forestales a la hora de atender cualquier tipo de emergencia y se
apuntó a que dicho parque podría ser una realidad de cara al año 2022.
Un año y diez meses después de aquella firma, los bomberos no han recibido más
información al respecto, puesto que hace un año que no se les traslada ninguna
actualización.
Por estos motivos y tras hacer una cesión a la Administración, de unos terrenos municipales
que valen mucho dinero y son patrimonio de todos los alcoyanos, para la construcción de
un parque de bomberos forestales, hace casi dos años, queremos conocer:
- ¿En qué estado se encuentra la cesión?
- ¿Sabe el gobierno local, si la administración lo ha recepcionado?

Si así ha sido,
1. ¿Sabe si se está realizando el proyecto?
Si se está realizando,


¿Conocen si se va a dotar de partida presupuestaria para el próximo curso?

RUEGO:
Que se haga un seguimiento para conocer si el asunto del parque de bomberos forestales
se está moviendo o si se encuentra en un cajón.”
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Sr. Alcalde: Senyor Silvestre, primerament conteste les preguntes i després ja el prec
perquè ja està formulat.
Sr. Silvestre: Bé! Bon dia de nou.
En quin estat es troba? Verbalment ja està acceptat, eh!
I si s’ha recepcionat per part de l’administració? Sí, també.
Quant a l’estat de... si està fent-se el projecte? Doncs està avaluant-se el que és el projecte i
la inversió, doncs és una parcel·la complicada. Ja sabeu que és un projecte ambiciós que
suposarà un desmunt i un apantallament i una sèrie d’actuacions prou complicades, i ells
estan un poc avaluant el projecte i la inversió.
Si va a dotar-se de partida pressupostària per al pròxim curs? No... ho sabem.
I respecte del prec: nosaltres estem fent el seguiment, és a dir, el seguiment està fent-se. De
fet, hem contactat amb ells personalment i hem parlat amb els tècnics per vore quina era la
situació i ens han respost afirmativament a tot.
Sra. Rosa García: Sí, pues muchas gracias señor Silvestre. Yo únicamente indicar que si
ustedes tienen esta información y hay una posibilidad, que se les pueda trasladar a los
propios... al propio cuerpo de bomberos forestales porque como digo, ellos reivindican que
hace un año que no tienen ninguna noticia al respecto.
Le quiero comentar también que, por parte de Ciudadanos, nosotros, que apoyamos… no
solamente apoyamos sino que promovimos este proyecto desde Les Corts la legislatura
pasada, vamos a apoyar estas preguntas que les hacemos, con el único fin de que este
proyecto se pueda acelerar, en la medida de lo posible, pues las estamos apoyando también
con unas preguntas de nuestro propio grupo de diputados en Les Corts, que también han
hecho esta pregunta a la administración.
Y ya por último, me dice que se está haciendo, pero para nuestra anotación particular, saber
si me acepta el ruego, gracias.
Sr. Silvestre: Sí, a vore, li acceptem el prec. Realment, jo crec que s’ha dit en alguna
comissió o en això… o en algun… o ja no ho recorde… o en el plenari si no recorde
malament; però ja vam dir que l’administració havia… sembla que havia llogat unes naus en
eixe mateix carrer, al carrer Filà Verds, perquè, mentre es feia la construcció d’aquesta seu
definitiva i les actuacions que allí volien fer, que allí jo crec que eren alguna cosa més que
no tan sols el parc, mentrestant poder dotar-lo de les infraestructures necessàries perquè
este cos de bombers estiga en les condicions necessàries. Aleshores, per això dic que
estem fent el seguiment per part d’este Ajuntament, i del Govern i dels tècnics, tota la
col·laboració i totes les facilitats perquè en tot moment es puga dur endavant eixe projecte
preventiu, per dir-ho així, que van a fer, i després ja el definitiu.
43. 4822/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PER A DUR A TERME PROJECTES DE PATIS COEDUCATIUS AL MUNICIPI
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Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig el prec següent:
«La coeducació en totes les etapes de l'aprenentatge és un mecanisme clau per a fomentar
la igualtat entre dones i homes, previndre la violència masclista i promoure el respecte per la
diversitat, entre altres qüestions. Contribueix a valorar les diferències i a evitar, no sols la
discriminació en funció del sexe o gènere, si no també de l'edat, l’origen, la classe social, la
diversitat funcional, etc. O també, la manera en què ens relacionem amb el nostre entorn.
Els patis són l'escenari on l'alumnat passa una part important de les seues hores escolars.
Encara que una porció d'aquest temps està dedicat a l'esplai, a l'activitat lliure i no dirigida,
aquests espais ofereixen multitud de possibilitats per a l'aprenentatge. Com dissenyem, l'ús
que donem a l'espai i com interaccionen els elements influeix directament en com ens
relacionem amb els altres i amb l’entorn que habitem.
Els patis coeducatius són projectes que busquen, més enllà d'una mera millora física del pati
com a espai, transformar les relacions que es perpetuen en la societat i que es reflecteixen
des de la infància per a construir societats més inclusives i igualitàries. Aquests projectes
són impulsats per administracions públiques interessades en aplicar la coeducació dins dels
seus programes i compten amb la implicació de tota la comunitat educativa: l’alumnat, del
professorat i evidentment, de les famílies. Per a dur-ho a terme és molt recomanable que
s'acompanye el procés per professionals qualificades en formació de gènere.
L'altre principi fonamental és la necessitat de transformar els patis en entorns que siguen
més verds, per a recuperar elements de la naturalesa i vincular les escoles i els centres
d'ensenyament amb l'entorn natural. És un fet, aleshores, que des de l’acció municipal tenim
marge per posar en marxa projectes que aposten per l’igualtat i per un desenvolupament
basat en el respecte mutu tant als qui formen part de la comunitat educativa o de la societat
com per a l’entorn que habitem.
Per això, i dins del marc de les reivindicacions del 8 de març, realitzem el següents
precs:
- Que l'Ajuntament d'Alcoi duga a terme, en col·laboració amb centres educatius del
municipi, projectes de patis coeducatius que aposten per la igualtat, la inclusió i pel respecte
mutu i que incloguen a més la transformació dels espais des de la perspectiva de gènere, la
biodiversitat urbana i la vinculació amb l'entorn natural.
- Que l'Ajuntament d'Alcoi incloga els projectes de patis coeducatius entre les activitats a
subvencionar i/o secundar econòmicament per part de l'Ajuntament d'Alcoi.»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, des del Govern no podem estar més d’acord amb l’exposició de motius d’aquest prec,
totalment d’acord. Però en l’acord, bé, a mi m’agradaria matisar algunes coses, perquè, clar,
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tenim en marxa un projecte que es diu patis actius en tots i cadascun dels centres escolars
de la ciutat, públics i escoletes, amb els quals estem treballant. De fet, en els pressupostos
participatius es va aprovar una partida de 80.000 euros que ara mateix estem ja començant
a gestionar, encara que ve de préstecs, i podrem fer les millores a l’estiu. Però ja estem
treballant amb tots els centres educatius per a implementar aquest projecte de patis actius
als centres. I estem parlant doncs de patis coeducatius. Ací hi ha una sèrie de conceptes
que es barregen molt, com patis actius, patis coeducatius, patis inclusius... El que hem estat
mirant i que hem estat preguntant, fins i tot parlant amb tots i cadascun dels directors i
directores dels centres educatius, que al final estem parlant del mateix, patis actius i patis
coeducatius acabarien sent el mateix, un únic objectiu que és el d’eliminar d’un futbolista la
dictadura del baló als patis, i de fomentar espais diferents, espais verds, espais de
coeducació, espais on les interaccions entre els alumnes es facen d’una manera diferent,
no?
I eixe és el projecte que tenim. Per tant, si et diguera que sí a finançar alguna cosa que ja
estem finançant, jo crec que és posar en marxa aquest projecte de patis actius, que ja és
una realitat en tots aquests centres, i l’Ajuntament d’Alcoi reforçarà i posarà més, si fa falta,
per a implementar aquests patis actius, que al final acaben sent també patis coeducatius, als
centres escolars.
Sr. Ferrándiz: ―Sr. Alcalde: No se li sent. Sr. Ferándiz: Disculpe. Sr. Alcalde: Ara sí―
Gràcies. No, comentava que sí, que estic d’acord amb el senyor Belda que al final el més
important no és el nom que li posem, evidentment, sinó les accions que hi duguen a terme.
En eixe sentit, entenc que, encara que siga una cosa que estiga en marxa, no està
desenvolupada per complet. I bé, sí que agrairia que m’aclarira si almenys podem tenir el
compromís que anem a continuar amb estos esforços i aconseguir que aquests projectes
doncs puguen desenvolupar les accions que comentàvem i que puguen tindre el seu efecte.
Sr. Belda: Sí, jo crec que a la primera part del prec, crec que cap problema. Tenim clar que
eixe projecte de patis coeducatius estaria englobat dins de patis actius, que ja li dic que hi ha
un altre concepte com patis inclusius, que acaba sent exactament el mateix, i s’acceptaria el
primer prec.
El segon, com parla de subvencionar i secundar econòmicament per part de l’Ajuntament
d’Alcoi, com ja estem fent-ho en una altra part, seria el que no acceptaríem. Acceptaríem el
primer, però tenint clar que al final l’objectiu és el mateix i que, evidentment, és una cosa
que ja està duent-se a terme i que anem, evidentment, a liderar i que anem a reforçar.

44. 4831/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig el prec següent:
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb l’objectiu que les persones amb discapacitat auditiva puguin accedir a tots els
continguts de les administracions públiques, des de Podem entenem que incorporar subtítols
en tots els vídeos produïts per l’ajuntament ha de ser una qüestió prioritària i necessària.
D’aquesta forma, facilitaríem l'accés a tots els continguts municipals a la comunitat amb
discapacitat auditiva i també a d’altres col·lectius com públic infantil, gent gran, persones
amb altres discapacitat o fins i tot els estrangers.
Les persones amb discapacitat auditiva tenen dificultats per escoltar la gran majoria dels
sons, entre d’altres aspectes. I des de les administracions tenim l’obligació de posar els
recursos que facin falta per facilitar-los el seu dia a dia i garantir així els seus drets
reconeguts en la llei i oferir garanties legals per garantir l'accessibilitat d’aquestes persones
a la comunicació en els diferents àmbits com l'administració pública, la sanitat, l'educació,
l'oci o la cultura.
Des de Podem entenem que Alcoi no pot ser menys i que ha de continuar sumant energies
per garantir les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés a la
informació de tots i cadascun dels col·lectius. I per aconseguir-ho, la ferramenta del
subtitulat és una bona fórmula.
Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:
- Que l’ajuntament d’Alcoi utilitze la ferramenta del subtitulat per a persones sordes i amb
discapacitat auditiva a tota la seva producció audiovisual amb l’objectiu de millorar
l'accessibilitat a la comunicació d’aquest col·lectiu.»
Sra. De Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs com no podia ser menys, és clar,
acceptem el prec, però l’acceptem perquè estem treballant en aquest tema.
Vull recordar que aquest Govern ha sigut el que ha impulsat el que un dia com hui, un
plenari, puga estar accessible a totes aquestes persones. Realitzem campanyes i procurem
tindre esta accessibilitat per a totes i per a tots amb la subtitulació; però estem ací, estem
amb això, estem treballant perquè anem cada volta sumant més. Per tant, el compromís és
poder realitzar cada volta més accessible i cada vegada més entrevistes, més vídeos, més...
amb accessibilitat per a totes aquestes persones.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou. Sí, estic d’acord amb vosté, senyora De Gracia. És cert que
des de l’Ajuntament s’està treballant molt en aquesta línia de la inclusivitat, sobretot de les
persones amb discapacitat auditiva, i per això mateix, no enteníem molt bé que en alguns
vídeos sí que hi haguera subtitulació i en altres, no. Pensem que és una qüestió que és prou
senzilla d’abordar i que no costa molts recursos; per tant, per això plantegem aquest prec.
Sabem de primera mà que la seua Regidoria treballa per a aquest col·lectiu.
Sra. De Gracia: Sí, vull reiterar el que estic dient, a nosaltres sempre ens agrada fer les
coses ben fetes. A vegades, per temes d’informàtica o per altres temes, hi ha alguns que no
s’han fet, però treballem per a poder fer-ho el millor accessible possible.
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45. 4837/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PORTALEMP
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde.
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Podem, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre compromís amb la reactivació de la ciutat i la recuperació i creació de llocs de
treballs es ferm. Per això des de Podem entenem, que és imprescindible continuar
potenciant les ferramentes i els recursos dels que disposa el govern municipal, com
Portalemp.
Esta pàgina web està pensada per a fer arribar a les persones que estan buscant feina, les
ofertes que les empreses i també l’ajuntament, obri i a les que poden inscriure’s.
Des de les administracions públiques s’han de destinar els esforços i recursos necessaris
que garanteixin l’accés al món laboral i a les oportunitats existents en igualtat de condicions.
Per tot açò, realitzem el següent prec:
- Realitzar una campanya informativa sobre Portalemp, la seua existència i funcionalitat.
- Revisar els algoritmes utilitzats per a que la pàgina siga útil, estiga al dia i mantinga a les
persones usuàries informades dels processos actius o tancats, sobre tot en els que estan
inscrits i inscrites.»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, doncs m’agrada que em preguntes pel meu llibre, que diria algú.
Portalemp és el portal de l’emprenedor, l’ocupació i l’empresa. És una ferramenta que
permet realitzar accions d’intermediació laboral, posant en contacte empreses que
necessiten cobrir personal amb persones que estan demanant ocupació. Així mateix, en
aquest portal es reunix informació d’interés per a empreses, emprenedors i persones que
busquen ocupació.
La ferramenta Portalemp es dóna a conéixer ja per diferents vies, està un bànner en la
pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, un enllaç directe; totes aquelles persones que són
usuàries del Servei d’Orientació Laboral de l’Àrea d’Ocupació la coneixen, hi estan inscrites,
coneixen el seu funcionament a través de tutories individuals que realitzen els tècnics, així
com mitjançant tallers grupals que realitzen amb aquesta finalitat. I està dirigit a usuaris;
però també a grups escolars, especialment, als centres de formació professional de la ciutat.
A través de les xarxes socials d’Àgora, també se’n dóna difusió, i també s’han dut a terme
visites a empreses per a realitzar una prospecció empresarial, i que les empreses coneguen
de primera mà els serveis que els oferix Portalemp.
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ACTAIO, el pacte territorial, també es fa eco i difusió del Portalemp, i segons les últimes
dades del Labora, hi ha a Alcoi 5.747 demandants d’ocupació, i el dia de hui en el Portalemp
hi ha més de... quasi 7.000 persones inscrites. Per tant, considerem que arribem a prou
gent, això no vol dir que no hem de continuar treballant.
Per tant, el primer punt que parla de realitzar una campanya informativa l’acceptarem; però
ja havíem tancat al febrer una campanya de difusió en una televisió local, per a fer un
reportatge als tècnics del departament, per a donar difusió del Portalemp, però podem
continuar treballant en l’emissió de vídeos curtets, de Facebook, de xarxes, etc., per
continuar donant-ne difusió. Per tant, donarem suport a aquesta primera part del prec.
I en la segona part del prec, doncs bé, el mateix, ja estem treballant durant... ja estem
treballant en aquest tema. En el portal es mantenen publicades totes les ofertes que estan
obertes en cada moment. Les empreses contacten i fan aquestes demandes. Es manté una
comunicació permanent amb les empreses; però també amb els que demanen aquestes
ocupacions, i podem saber quin és l’estat exacte de la situació i de la seua demanda en
cada moment.
Per tant, jo crec que anem en la mateixa línia; per tant, acceptarem el prec i continuarem
treballant en aquesta línia.
Sr. Santiago: Doncs, gràcies per acceptar el prec. Entenem que l’objectiu al final és poder
reforçar aquesta ferramenta, i sobretot fer-ho perquè un bon instrument, realment siga un
bon instrument i que arribe a com més gent millor, que siga el més accessible possible i que,
sobretot, ens facilite la recuperació i la creació de llocs de treball, tal com hem expressat en
l’exposició del prec.
Per tant, el que s’ha dit, moltes gràcies i a continuar reforçant aquesta ferramenta perquè
arribe a com més gent, millor.
Durante la intervención anterior del Sr. Santiago, se ausenta de la sesión la Interventora, la
Sra. Nuria Aparicio Galbis.
Sr. Alcalde:
Alguna cosa més a afegir-hi, Sr. Belda?
Sr. Belda:
No, intentarem potenciar aquest bon instrument.
PRECS I PREGUNTES:
Sr. Alcalde:
Precs i preguntes?, Sr. González, Sr. Ruiz, algun més? Comencem. Sr. González...
46. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC SOBRE BUSCAR SOLUCIÓ A PERSONA QUE ESTÀ DORMINT AL CARRER
Sr. González:
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Sí, gràcies. Nosaltres volíem fer un prec respecte d’una situació que ens han fet arribar des
del col·lectiu «No + Precarietat», per exposar un poc el cas. Es tracta d’una persona que
després de moltes circumstàncies personals s’ha vist al carrer i que porta des de principi de
gener sense habitatge, i no és un cas que està persona vulga voluntàriament estar al carrer.
Ens han fet saber que al final, gràcies a amistats i al col·lectiu, al mateix col·lectiu «No +
Precarietat» està... ha aconseguit... està en procés que li adjudiquen ajudes o subsidis,
l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inclusió, i que mentrestant no li ho adjudiquen i
no li arriba, doncs no pot costejar-se un lloguer, i sabem que poden ser fins a sis mesos al
final fins que arribe.
Sabem que este cas ja s’ha presentat a l’Ajuntament i al govern, que en tenim constància. I
ens diuen que està també en llista per a l’accés a un habitatge social, que és llarga la llista,
que també es va descartar una opció d’un pis tutelat per haver tingut també un passat
conflictiu, i es va descartar per part del departament, pels tècnics. I que en l’actualitat se li ha
aprovat també un compte de diners, que se li gestiona des de l’Ajuntament, per a
alimentació.
Sabem també que té problemes, amb molts problemes logístics, perquè té una mascota,
una gossa que l’acompanya, i això pot ser un problema, i també alguns d’administratius,
perquè encara continua empadronat a la casa que compartia amb la seua exparella.
I ens han dit que acudix en l’actualitat a l’alberg de la Creu Roja per a dutxar-se i endreçarse, però que, donada la pandèmia, i al final les necessitats de Sanitat de netejar els serveis
després de cada ús, ara s’ha restringit a un dia per setmana, encara que ens han dit també
que potser s’estudia la possibilitat d’accés un dia més de la setmana.
Al final se li ha proposat, pel que ens diuen, perquè..., ara després, doncs bé, voldria
confirmació que se li ha proposat pernoctar a l’alberg de la Creu Roja, sempre que es deixe
a la gossa en un altre lloc, a l’alberg caní, per exemple. I podria ser una solució açò, però, al
final, l’alberg no és una opció permanent, sinó que es planteja que pot quedar-se alguns
dies. Tampoc no solucionaria el problema després d’eixos dies i, al final... També se li ha
proposat que busque un habitatge, però al final una persona que no té casa, entenem que
dorm al carrer, i només pot endreçar-se un dia a la setmana. Pensem en les dificultats que
van a tindre..., en estes condicions, perquè algú li llogue un habitatge.
Al final, el que voldríem saber és, bé que ens confirmaren si tot açò és cert. Pensàvem que
també és cert que se li ha plantejat al Govern.
I, després, proposar que..., que al final es faça tot el possible en este cas perquè no sabem
si es pot fer que l’Ajuntament mitjance amb llogaters perquè puga trobar un habitatge o que
es replantege la possibilitat del pis tutelat o la situació que es considere adient, no ens
clavarem ací, però al final que es busque una solució a la situació d’aquesta persona que
està dormint al carrer. I demà farà just un any que, per exemple, aprovàrem una moció on es
parlava de treballar amb un projecte integral per a valorar aquests..., cadascun d’aquests
casos i aconseguir que s’integraren, és a dir, que foren autònomes aquestes persones. Ens
agradaria que aquesta persona, que du des de principis de gener al carrer, trobara una
solució al seu problema. Gràcies.
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Sra. Baca: Si vol conteste jo que conec el cas. Mire, jo no estic molt a favor d’exposar
públicament casos personals de les persones que estan vivint..., sobretot perquè la
informació, en molts casos, no la tenim tota.
Jo he parlat també amb les treballadores socials, he parlat amb «No + Precarietat», i estem
intentant trobar una solució. En aquest cas, seria com diu Pablo, sí que es va oferir poder
pernoctar a l’alberg de la Creu Roja fins que se li tramitara la renda o les ajudes que se li
estan tramitant, i es va negar.
O siga, que sí que se li han oferit diverses actuacions, però per part de la persona usuària,
per les qüestions que siga, que jo no vaig a jutjat ací, doncs no ha volgut.
I també, el que estem fent és intentar buscar després una solució per a un acompanyament
en les possibilitats residencials que hi haja en eixe moment, que pot ser una cessió nostra,
que pot ser un habitatge compartit, cosa que vam descartar, i no vaig a dir tampoc per què.
I, pot ser, doncs el que acaba de dir, un acompanyament o un lloguer. I això és el que fan
diàriament tots els professionals que treballen a l’Ajuntament. Ja no tan sols les entitats que
tenim a la ciutat, sinó que tenim també molts professionals a l’Ajuntament que s’impliquen i
que es deixen la pell per tota esta gent.
També..., és una qüestió molt complexa. La gent sense llar no és una qüestió que puguem
dir que es puga abordar ara en el plenari, en un moment concret, en un minut. Ja vam dir
que és una qüestió estructural, i que té molts matisos i que implica moltes coses.
Per tant, vull dir-li que, evidentment, estem treballant en aquesta i totes les persones que ho
necessiten; però que són casos molt complexos que no se solucionen amb el fet que jo hui
diga que li adjudiquem un habitatge a una persona.
Però, em compromet, com estem fent, a treballar per aquest cas concret.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Baca per l’explicació, i pel treball que està fent-se tant
des de la Regidoria com pels tècnics de l’Ajuntament. Hi havia un altre prec, el senyor Ruiz?
Sr. González: Sí, bé, jo.
Sr. Alcalde: Sí. Vol dir alguna cosa més?
Sr. González: Sí, no, simplement això, que sabem que sí, que el cas és complex i que
sabem que s’està treballant; no hem vingut a dir que no s’està treballant.
Pot ser una simple explicació de les coses que sí que ha dit la regidora, que no havíem
acabat d’entendre bé nosaltres, és allò de l’oferta de l’alberg de la Creu Roja, que no sabíem
si..., si podia..., si es replantejara la seua opció, que no deixem nosaltres tampoc que li....,
però sí que s’hi podria quedar fins que tinguera la resta d’ajudes, simplement. Potser això és
l’única cosa que no havíem entés, i ens agrada que ens ho haja explicat bé. Gràcies.
47. GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREC SOBRE PROPOSTES PLANTEJADES PER GM POPULAR SOBRE EL SUPORT
ALS SECTORS AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA
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Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Aquesta setmana hem plantejat al govern una sèrie de propostes i de
mesures econòmiques per a poder reforçar la col·laboració i l’ajuda de l’Ajuntament als
sectors que pitjor estan passant-ho, sobretot per les restriccions sanitàries. I voldria aprofitar
el plenari per a pregar al govern la possibilitat d’una volta que, per sort, la situació sanitària
comença a rebaixar-se, aquesta pressió sanitària que hem tingut, que es poguera aprofitar
la Junta de Portaveus per a poder analitzar aquestes propostes, no exclusivament,
òbviament, les del Partit Popular, sinó de la resta de grups, perquè es forme aquest fòrum
per a poder plantejar les mesures que considerem adequades al Consell Econòmic i Social i
hi poder contribuir al màxim i mantindre aquesta voluntat de diàleg i aquesta voluntat de
col·laboració i cooperació de totes les forces per a poder, en primer lloc, remuntar la crisi
sanitària i pal·liar al màxim les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
Sr. Alcalde: No conec les propostes que ens han traslladat, no en tinc constància encara;
però bé, les analitzarem, podrem parlar-les, també evidentment, en la Junta de Portaveus i,
com sap, la meua voluntat és traslladar-ho al Consell Econòmic i Social per a impulsar, des
d’allí, totes aquelles mesures que entenem que són necessàries.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:50 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.

Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 07/06/2021

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 07/06/2021
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