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Ple

ACTA de la sessió extraordinària realitzada el dia 12 d'abril de 2021, en aquesta casa 
consistorial.

ASSISTENTS
Presidenta en  funcions  (1a Tinenta d’Alcalde)

Lorena Zamorano Gimeno

Membres del Ple
Jordi Valentí Martínez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll
Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuán Oltra

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

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés

Pablo González Gimeno
Rosa María García González

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

Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz

Cristian Santiago de Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría

David Andrés Abad Giner

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

Secretària
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Sonia Ferrero Cots
-------------------

En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas del día 12 de abril de 2021, y en primera 
convocatoria, se reúnen en la Casa Consistorial y de forma presencial los señores Lorena 
Zamorano Gimeno, Jordi Valentí Martínez Juan, Juan Enrique Ruiz Domenech, Mario Ivorra 
Torregrosa, Rosa María García González, Cristian Santiago de Jesus, Sandra Obiol Francés 
y David Andrés Abad Giner, y de forma telemática el resto de concejales arriba 
mencionados, 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 miembros del Pleno, a los cuales 
legalmente se ha convocado, y presididos por la Alcaldesa-Presidenta en funciones (1ª 
Tenienta de Alcalde), la señora Lorena Zamorano Gimeno.

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.

Excusa su ausencia el señor Antonio Alfonso Francés Pérez.

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

Sra. Presidenta: Bé, doncs iniciem el plenari de hui, el plenari extraordinari, que com bé 
sabeu es va interrompre la setmana passada. Esperem que la companya es trobe ja en 
perfecte estat. I bé, bon dia a tots, vull agrair als que ens seguixen per les xarxes, la seua 
presència, i també volem desitjar des d’ací una prompta recuperació al senyor alcalde, que 
ha tingut, com bé sabem tots, un lleu problema de salut, però que bé, com que és lleu, de 
seguida el tindrem entre nosaltres. Iniciem l’ordre del dia, si vos sembla, senyora 
secretària...

1. 6156/2021 SERVEIS SOCIALS 
SEGONA PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL “I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HÒMENS” DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

SEGUNDA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL “I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY”

El «I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcoy» se 
impulsó desde el Gobierno Municipal a través de la Concejalía de Igualdad y  fue aprobado 
por el Pleno el 21 de diciembre de 2015.

Este Plan tiene una vigencia de cuatro años desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019. 

En sesión plenaria celebrada el 7 de febrero de 2020, se prorrogó  hasta el 31 de diciembre 
de 2020. En este intervalo de tiempo se ha llevado a cabo la evaluación final.
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Una vez realizada la evaluación, la cual nos ha permitido conocer el grado de consecución 
de los objetivos propuestos, el desarrollo del proceso de implementación de las acciones y 
el impacto en el municipio de Alcoy, respecto a la situación de igualdad entre hombres y 
mujeres, se ha de proceder a realizar el diagnóstico de la situación actual. Este diagnóstico 
permitirá la elaboración del segundo Plan Municipal de Igualdad dirigido a la ciudadanía. 

Es por ello que se hace necesario prorrogar de nuevo la vigencia del «I Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcoy» hasta el 31 de diciembre de 
2021 con el fin de realizar el diagnóstico y redactar un nuevo Plan.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Servicios Sociosanitarios, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4) y 
COMPROMÍS ALCOI (2), y con la abstención de los concejales de los grupos municipales 
CIUDADANOS(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente 
acuerdo:

Único.- Aprobar la segunda prorroga del “I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres del Ayuntamiento de Alcoy” hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. 5214/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 762 FINS 
A LA NÚM. 1220 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 25 de febrero de 2021, núm. 762, al 24 de marzo de 2021, núm. 1220.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

3. 8861/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'ESPORT COM A ACTIVITAT D'INTERES 
GENERAL.

La Sra. Presidente llig la declaració Institucional.
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La COVID 19 i les conseqüències de les mesures que implica ha posat en una situació molt 
difícil per a molts sectors i de manera més específica el de l'esport en totes les seues 
dimensions. En aquest difícil escenari s'han hagut de prendre decisions en temps rècord per 
a donar una resposta a l'impacte del coronavirus i al mateix temps afrontar els grans reptes 
o desafiaments als quals s'escomet el nostre esport en aquest nou temps de canvis 
universals.

Partint d'aquesta realitat, també és cert que la pandèmia ha accelerat algunes de les 
transformacions que la nostra societat es disposava a afrontar en el segle XXI.

I finalment, també ha tingut una revisió o actualització de la consideració del valor social que 
implica la practica esportiva i l'aportació del seu sector al desenvolupament social i 
econòmic. 

Així una part important de la nostra ciutadania ha mostrat el seu interés a protegir la pràctica 
quotidiana per al seu acompliment, així com la protecció d'aquells serveis i infraestructures 
que els fan possible.

En definitiva, en l'actual context s'ha posat més l'atenció de la societat als desafiaments 
vinculats al fenomen esportiu: el de la pròpia pràctica i les seues diferents fórmules, 
l'econòmic, laboral, turístic, tecnològic, comunicatiu, educatiu, sanitari i el social. I aquesta 
atenció es correspon amb la realitat del paper que objectivament representa l'esport i la 
pràctica esportiva.

En l'últim Anuari d'Estadística Esportiva publicat pel Consell Superior d'Esports podem 
conéixer dades que ens permeten dimensionar de manera correcta la importància que 
l'esport té al nostre país des de diferents punts de vista: laboral, econòmic, comercial, per 
posar un exemple. 214.000 persones estan ocupades en activitats esportives. 1,1 % de 
l'ocupació d'Espanya. Més de 28.000 empreses d'activitats esportives. S'exportaren més de 
1.000 milions d'euros en béns vinculats amb l'esport. 9,7 milions de turistes realitzaren 
activitats esportives a Espanya amb una despesa de més de 12.000 milions d'euros. Hi ha al 
voltant de 4 milions d'esportistes federats i uns 67.000 clubs federats.

Aquestes xifres reflecteixen clarament la importància de l'esport en l'economia del país 
i,conseqüentment, en la recuperació de la crisi que ens està afectant. I és en aquest context 
tan difícil, i amb aquest esperit de fer de la mateixa una oportunitat, quan el passat 28 de 
maig de 2020, en ple estat d'alarma, el Grup Parlamentari Socialista registrava en el 
Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària (PNL), que tenia per objecte la declaració 
de l'activitat física i l'esport com una qüestió d'INTERÉS GENERAL.

Una iniciativa debatuda el passat 14 d'octubre de 2020 i aprovada sense vots en contra en la 
Comissió de Cultura i esport (amb l'única abstenció de Vox). Una proposta que té per 
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finalitat la de donar a l'esport un tractament especial per l'impacte, les conseqüències que té 
el mateix, sobretot des del punt de vista social, econòmic i sanitari. 

Definir amb precisió inamovible el concepte d'interés general des d'un punt de vista tècnic 
jurídic és una difícil i interessant encàrrec per a qui ostenta la responsabilitat pública de 
legislar amb encert i seguretat jurídica. L'interés general és un principi constitucional 
especialment referit en l'article 103 CE i fins a onze ocasions més s'esmenta en la nostra 
norma fonamental.

Especial referència m'agradaria fer al article 43.3 on s'estableix el mandat del foment de 
l'educació física i l'esport als poders públics com un dels principis rectors de la política 
econòmica i social.

Amb base al recollit en la nostra Carta Magna, l'interés general que ostenta l'esport, hem de 
vincular-lo a la seua dimensió sanitària i educativa generadora de benestar personal i 
col·lectiu, a aquesta capacitat que té com a instrument en favor de la cohesió social, com a 
vehicle de transició de valors i potent element per a la recuperació, l'impuls i la transformació 
del nostre model productiu.

I tot això amb l'objectiu i la confiança que l'esport és un punt de suport molt útil per a 
construir el futur del nostre país i que pot formar part dels elements vectors de la 
transformació del nostre model de creixement econòmic»

Per tot això:

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi insta:

1. En el marc d'una declaració d'estat d'alarma a conseqüència d'una emergència sanitària, 
sempre que les circumstàncies sanitàries ho aconsellen, valorar amb la reste de les 
autoritats competents si n'hi haguera:

a) El reconeixement, de l'Activitat Física i Esport com a “Activitat Essencial” per ser i tindre 
un clar benefici per a la salut de les persones que el practiquen, fent èmfasis en la seua 
essencialitat des del context de la pandèmia sanitària del COVID-19, dins del marc de la 
declaració de l'activitat física i l'esport com una qüestió d'interés general, aprovada el mes 
d'octubre passat en la Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats.

b) Instar el Govern Autonòmic a incloure en els seus plans i accions al sector esportiu, les 
seues empreses i activitats, a imatge de com ja ha fet el govern d'Espanya al sector 
esportiu, les seues empreses i activitats en el pla de recuperació Econòmica Social per a 
Espanya.

c) Instar el Govern Autonòmic perquè estudie un pla d'ajudes complementari al «Pla 
Resistir» per als centres esportius afectats pel tancament d'aquestes instal·lacions, així com 
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per la reducció d'ingressos provocada per la disminució de socis, tenint en compte la 
inversió realitzada en protocols i mesures de seguretat.

d) A aquest efecte, constituir amb urgència una taula de treball en l'àmbit de la comunitat 
autònoma, amb representants del sector esportiu regional, i poder articular i dissenyar 
accions i mesures en aquests plans autonòmics de recuperació que incloguen al sector 
esportiu.

e) Traslladar en el marc de la Comissió General de política esportiva com a organització de 
cooperació entre l’AGE i l'Estat, aquelles iniciatives adscrites a poder ser objecte de 
col·laboració en els plans de recuperació entre la nostra Comunitat Autònoma i el Consell 
Superior d'Esports .

f) Instar el Govern e Espanya a l'aprovació d'un Nou Avantprojecte de Llei de l'Esport que 
eleva a norma amb rang de llei a l'esport com una activitat d'interés general.

g) Adoptar les mesures necessàries per a garantir la protecció i continuïtat dels serveis 
professionals prestats en l'àmbit de la pràctica de l'activitat física i esportiva i dirigits al 
conjunt de la societat.

4. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA PISCINA DEL PREVENTORI

Sr. Abad: Hola buenos días a todos, continuamos con el pleno que empezamos la semana 
pasada y voy a realizar las preguntas.

Lee las preguntas el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«El verano pasado se abrió la piscina del Preventorio y después de varios años sin servicio 
tuvo que realizarse una intervención para su apertura y como siempre, la dejadez, falta de 
mantenimiento y limpieza, genera una imagen de abandono, que no gusta, por lo que 
pregunto,

 ¿qué mantenimiento se realiza y por quién?

 ¿quién realiza la limpieza de los alrededores de la instalación, tanto interior como 
exterior de la misma?

 ¿con que periodicidad se realizan?»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia, companys i companyes de Corporació i a tota la gent que ens 
seguix per xarxes socials.
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Bé, respecte de les preguntes que fa el representant de Vox sobre la piscina, cal dir que..., a 
vore..., la piscina pertany a una entitat privada, que és la Fundació Mariola l'Assumpció, i allí 
és a qui hauria de dirigir-se. De tota manera, vaig a fer-li una sèrie d’aclariments. 

Anem a vore..., la piscina està tancada. Jo puge per allí totes les setmanes, i la piscina està 
en unes condicions normals d’una piscina que no està gastant-se. 

Evidentment que passa, ací parla vosté de la dejadez, falta de mantenimiento y limpieza, a 
vore..., si no està gastant-se ara. L’únic que té eixa piscina són fulles, fulles que li cauen dels 
arbres que hi ha per allí, i està l’aigua verda, perquè no té cap manteniment. Però, de tota 
manera, que sàpiga que això és una cosa de la Fundació.

Respecte de... això el que seria la neteja de l’interior. De l’exterior evidentment ens 
encarreguem nosaltres. És a dir, de vegades puja regularment el servei de neteja per si hi 
ha alguna cosa per allí, per si hi ha algun abocament, perquè a voltes es donen allí; doncs, 
per exemple, recordem que va haver-hi una volta que van deixar un vàter allí en la font; 
doncs es va localitzar, es va arreplegar i es va retirar. A voltes també, al costat de la cantina, 
han deixat tota una sèrie de bosses de brossa, fins i tot mobles; aleshores, s’ha avisat 
l’empresa i s’han retirat. És a dir, que allí es fa un manteniment de totes les coses que es 
requerixen de l’exterior.

I, per últim, podríem parlar també del que és la zona forestal, de la qual allí s’encarrega la 
brigada de manteniment de la serra de Mariola, i allí, si s’ha de fer alguna actuació, doncs el 
mateix. Ells contínuament miren a vore com està el perímetre al voltant de la piscina; i, si fa 
falta o ha caigut alguna rama o cal fer alguna actuació, doncs van i ho fan.

Però, evidentment, el concepte que té vosté no és el mateix que tenim la resta de la ciutat, 
perquè diu la dejadez, la falta de mantenimiento y limpieza. Allí, passes per allí i està tot en 
condicions normals. Ara!, vosté, potser, veu branques, veu fulles i potser es pensa que està 
brut; però és l’entorn natural i és normal que estiga allí.

5. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE LA BARRERA DE PROTECCIÓ DEL PONT DE SANT JORDI.

Lee las preguntas el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

 «¿Se ha adjudicado la limpieza de la barrera?

En caso afirmativo, ¿a quién?

En caso negativo, ¿porqué no?, y ¿qué medidas se tomarán al respecto?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, i bon dia a totes les persones que ens seguixen per les 
xarxes socials, i als companys de Corporació.

Este servei de la neteja de la barrera de protecció del pont de Sant Jordi s’ha inclòs en el 
contracte del servei de neteja d’espais públics; i, per tant, que s’adjudique..., que ja s’ha 
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adjudicat, però quan es pose en marxa, que esperem que serà aviat, estarà inclòs en estes 
actuacions.

6. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE EL NOU CAMP DE FUTBOL.

El grupo municipal Vox presenta las siguientes preguntas:

«Detectamos una falta de mantenimiento y limpieza en la nueva instalación, por lo que 
pregunto,

 ¿que mantenimiento se realiza y por quién?

 ¿quién realiza la limpieza de los alrededores de la instalación, tanto interior como 
exterior de la misma?

 ¿con que periodicidad se realizan?»

Lee las preguntas el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

Sr. Reig: Molt bon dia a totes i a tots, moltes gràcies, i també a tots els que ens seguixen 
per les xarxes socials.

Vull dir-li al senyor Abad.... A voré..., el manteniment es realitza en la gespa artificial per part 
d’una empresa; els lavabos per una empresa i la neteja pels nostres operaris. Les empreses 
són:

 Césped artíficial, empresa Tecniverd 4, SL.

 Els lavabos, la mateixa empresa de la resta d’instal·lacions esportives, que és 
Fomento y Contratas.

 La neteja és la mateixa de la resta de les instal·lacions esportives, per part del nostre 
personal.

 L’exterior, quan també hi ha, pels mateixos operaris nostres, ja que quan veuen 
alguna brutícia per la pista del Cola-Cao, també s’avisa a Medi Ambient.

I el que ha pogut passar estos dies és que hi ha hagut partits, en els quals el públic es veu 
que havia d'estar... que no hi podia accedir, o sí que han estat també per fora i, potser, s’ha 
trobat un poc més de brutícia.

I la periodicitat és la mateixa diària, com la que es fa en la resta d’instal·lacions esportives.

I de la gespa, doncs, la que els tècnics consideren.
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7. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE EL PARC INFANTIL A L'ENTRADA DEL POLIESPORTIU FRANCISCO 
LAPORTA

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

«Hace pocas semanas se terminó la reparación de la zona donde se encuentra el parque 
infantil a la entrada del Polideportivo Francisco Laporta. Detectamos un peligro en el muro 
que rodea la instalación, ya que debido a su escasa altura, se pueden subir a él y caer.

Por lo que realizamos el siguiente ruego,

 se estudie el lugar y se actúe con medidas de seguridad adecuadas para evitar 
posibles accidentes».

Sr. Reig: Moltes gràcies. Li conteste al senyor Abad.

És la mateixa alçària que hi havia abans de la reforma, i el projecte d’esta reforma l’han 
realitzat els tècnics municipals, amb la qual cosa, jo entenc que complix tots els requisits; 
perquè, ja li dic, és la mateixa alçada que hi havia abans. I el projecte de la reforma de la 
zona infantil ha sigut realitzat pels nostres tècnics municipals.

Sr. Abad: Sí, si yo reconozco que son las mismas medidas y altura que había antes, pero 
ya... con los años anteriores muchos padres ya también tenían cuidado con que los hijos no 
se acercaran, niños pequeños, y solamente lo hacía para que se pudiera evitar algún caso 
de que pudiera provocarse algún accidente por la falta… de elevar un poco más la altura; 
pero bien, gracias por la respuesta.

8. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE LA REPARACIÓ DE LA VIA PÚBLICA EN EL NUCLI 
URBÀ.

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

«El estado de las calles de la ciudad, tanto aceras como calzadas se encuentran con 
desperfectos, grietas, hundimientos de la calzada, etc.

En muchas ocasiones no se actúa durante meses a no ser que se denuncie tanto en redes 
sociales por los ciudadanos o por medio de los grupos políticos.

Por lo que pregunto,
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 ¿quién tiene la competencia de revisar y realizar informes para determinar la 
situación de las calles de la ciudad?

 ¿se realiza algún seguimiento?, ¿con que periodicidad?»

Sr. Martínez: Li conteste a les peguntes. Qui té la competència de revisar i fer estos 
informes, per descomptat, és l’Ajuntament d’Alcoi, el Govern Municipal; en este cas, 
principalment, la Regidoria de la Inspecció General de Serveis o la Regidoria d’Arquitectura, 
depenent de quin siga, i es fa un seguiment.

Com vostés saben, en la legislatura passada es va acordar tindre un pla director de diversos 
serveis de la ciutat, un dels quals està elaborat i està a la seua disposició, que és el Plan de 
Aceras y Pavimentos, un pla director. I, per tant, en eixa normativa anem guiant-nos. Són un 
pla director que el que fa és donar les prioritats, a banda del que puga produir-se, de quines 
han de ser les intervencions; i, com li deia, està a la seua disposició perquè ho tinguen en 
compte.

Sr. Abad: Voy a realizar el ruego.

«En la calle Cid, a la altura del número 95, desde hace meses existe un agujero bastante 
grande.

Ya fue reparado hace tiempo, pero por el paso de vehículos y su mala ejecución, ha vuelto  
a aparecer.

Por lo que realizo el siguiente ruego,

 se actúe lo antes posible y así evitar más problemas a los ciudadanos.»

Sr. Martínez: Gràcies. Li acceptem el prec i es revisarà la qüestió que vosté diu, i intentarem 
fer-ho en el mínim temps possible. Moltes gràcies.
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9. 8602/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER AL MANTENIMENT I NETEJA DELS VOLTANTS I LA REPARACIÓ DE LA 
CALÇADA DEL CEMENTERI MUNICIPAL SANT ANTONI ABAT.

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

«En las últimas semanas se realizaron actuaciones para la tala de árboles en los zonas 
ajardinadas exteriores del cementerio, lo que provocó restos que todavía no han sido 
retirados. Estos restos están diseminados por los alrededores generando una imagen de 
ausencia de limpieza y mantenimiento.

Hemos recibido quejas de vecinos, sobre todo usuarios del servicio de transporte urbano, 
quienes nos transmiten el grado de suciedad que presenta la parada de bus. La zona de 
aparcamiento, también sufre una falta de limpieza en general, basura, restos por la poda, 
hierbas, etc.

Además, la calzada de salida, se encuentra en un estado lamentable, con grandes 
desperfectos, bien por causa de las raíces de los árboles o por el paso de algún vehículo 
pesado que se utilizó en la tala de los mismos.

Por lo que realizamos el siguiente ruego,

 que cada vez que se realice una actuación de este tipo se recoja y limpie la zona.

 que la limpieza y conservación de estos espacios se realice de forma regular y 
continua.

 que se repare la calzada a la que hacemos referencia.»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. Bé, anem a vore, vull aclarir una sèrie de coses.

La primera. Vosté diu que està ple de brossa, de restes de poda, d’herbes… Torne una altra 
volta..., em sap greu contradir-lo, però vaig anar aposta a vore-ho, perquè jo dic, doncs igual 
hi ha un problema o s’ha... no sé, s’ha generat allí algun abocament o alguna cosa; però no 
era el cas. L’únic, és veritat, és que en tot allò, el que s’ha fet és..., en tota eixa zona on es 
van tallar els pins, s’ha triturat eixa matèria i s’ha escampat per damunt del que és la base 
dels pins, en eixe terreny, però això es fa... és una pràctica usual. És a dir, el que es fa amb 
eixe triturat és... serveix com una espècie d’adob, que el que farà és enriquir eixe sol perquè 
després eixa vegetació puga funcionar correctament. És una pràctica habitual que se sol fer. 

Per tant, eixe prec no li’l puc acceptar, d’acord? És a dir, es fa en molts llocs, en molts llocs 
es tala, es tritura i es deixa allí, perquè, al final, això es descompon i servix per a enriquir el 
sòl.
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Després, quant a la neteja i conservació. A vore, la volta que vaig pujar, que va ser la 
setmana passada, estava net; però, de tota manera, hem insistit a l’empresa perquè passe i 
ho revise, per si de cas.

I quant a la reparació de la calçada, vosté diu que per algun vehicle pesant que va fer la tala 
dels arbres. No, res més lluny de la realitat, és a dir, es va fer tot a mà. Eixos són una sèrie 
de desperfectes que hi ha; però també tinga en compte que allí hi ha prevista una actuació 
en tota la zona del cementeri, i s’arreglaran eixos desperfectes que vosté assenyala.

Sr. Abad: Sí bueno, respecto a las marcas en el asfalto, son de cadenas. O sea, que en 
teoría debe de ser un vehículo voluminoso. Y también es verdad que el levantamiento del 
asfalto es por causa también de las raíces de los árboles; pero bien...

Y luego, sobre los restos del triturado de las ramas cortadas y demás. Sí que es verdad que 
se escampa por las zonas ajardinadas hasta las zonas de la base de los pinos; pero hay 
restos, que no sé si será por el viento o por lo que sea, pero están esparcidas por las 
aceras, la parada de autobús y restos. O sea, yo me refería a eso... 

Lo que es el tema del tránsito de los peatones, que si se podía limpiar porque... yo creo que 
todos vemos los problemas de suciedad, que podemos contemplar en algunas zonas de la 
ciudad; pero sí que cada uno tiene una forma de ver las... la suciedad en las aceras. O sea, 
nada más que añadir. 

10. 8623/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EL SEGUIMENT DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA DOMUS VI

Sr. Payá: Buenos días a todos, saludos a las personas que nos siguen online.

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

«El Gobierno municipal aceptó el 3 de julio un ruego presentado por el Partido Popular para 
instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a evaluar, de forma personalizada, 
a los residentes del geriátrico Domus Vi Alcoy, con el objetivo de determinar las posibles 
secuelas como consecuencia del confinamiento o haber sufrido la Covid-19.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Ha trasladado el Gobierno Municipal a Conselleria la propuesta?»

Sra. De Gracia: Gràcies, senyora Zamorano. Molt bon dia a totes i a tots. Sí, es va 
comunicar al seu dia.
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Sra. Payá: 

 «¿Qué acciones han iniciado al respecto?»

Sra. de Gracia: Doncs, des de Sanitat mantenen un contacte completament directe amb la 
residència per intervindre en cas de necessitat. 

Sra. Payá: 

 «¿Han sido valorados los usuarios de las secuelas físicas y psíquicas, consecuencia 
de la enfermedad o del confinamiento?»

Sra. De Gracia: Són valorats i han sigut valorats pel personal del centre, ja que és 
competència del centre, de la residència DomusVi, i són ells els que coneixen tot el procés... 
els usuaris personalment. 

Sra. Payá:

 «¿Qué resultados se han obtenido de esta valoración?»

Sra. De Gracia: Segons la direcció del centre i segons la psicòloga, són positius perquè 
estan treballant molt amb estos usuaris.

 Sra. Payá:

 «¿Han sido informados los familiares de estos resultados?»

Sra. De Gracia: Els familiars mantenen una informació contínua a través d’un grup de 
whatssap, on s’informen de tot el procés i de totes les actuacions que va fent la residència; 
però, a més, individualment, tant la metgessa com… el metge, perdó, com el fisioterapeuta 
que hi ha en eixos moments, com els sanitaris, telefonen als familiars i els concreten, 
comuniquen coses dels usuaris, d’acord? Per tant, en l'àmbit mèdic, en l'àmbit psicològic i, 
quan ho consideren oportú, fan comunicacions individuals.

Sra. Payá:

 «¿Ha organizado Conselleria algún programa o dispositivo especial para garantizar 
la atención adecuada a los usuarios y tratar sus dolencias?»

Sra. De Gracia: Cada centre té la seua competència i el seu programa específic.

Sra. Payá: Y por último.

 «¿Cómo está garantizando Conselleria esta atención?»

Sra. De Gracia: Mantenint una comunicació directa i contínua amb el centre. Comunicar, 
senyora Payá, que tots els residents han mantingut les consultes externes a l’hospital, als 
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centres de salut. Han continuat amb tot el procés mèdic, exterior em referisc, per a 
mantindre eixe benestar i eixe bon estat de tots els residents.

Sra. Payá: De acuerdo. Gracias.

11. 8623/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE EL CEEM

Sr. Ruiz: Gràcies senyora Zamorano, bon dia tots.

Lee las preguntas y el ruego el Sr. Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Una vez asumida la cesión del Centro de Enfermos Mentales por parte de la Conselleria de 
Políticas Inclusivas en diciembre de 2020, realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿En qué situación se encuentran los trámites para que el CEEM de Alcoy obtenga la 
autorización de funcionamiento como centro para personas con enfermedades 
mentales, de acuerdo con lo que prevé el decreto 59/2019, de 12 de abril, del 
Consell d’ordenació del sistema públic valencià de serveis socials y la normativa 
específica que recoge las condiciones materiales para su funcionamiento?»

Sra. de Gracia: Gràcies, senyora Zamorano. Senyor Ruiz, vaig a contestar-li-les totes, ho 
dic per si vol llegir-les abans, i jo ja li conteste tot seguit.

Sr. Ruiz: De acuerdo.

 «¿Qué tipo de licencia han tramitado para que pueda iniciarse su funcionamiento?

 ¿Han iniciado el proceso para licitar el equipamiento del centro? Solicitamos detalle 
del material para equipar el centro y su coste.

 ¿Ha iniciado la Conselleria de Políticas Inclusivas, o entidad que lo gestione, el 
proceso para dotar de personal al centro?

 ¿Qué número de trabajadores tienen previsto conforme la plantilla?

 ¿Cuándo está prevista la apertura del CEEM de Alcoy?

 ¿En qué se basó el Alcalde de Alcoy para insistir, según la prensa del 6 de 
diciembre, en su apertura antes de final de 2020?»

Sra. De Gracia: Sí, ara sí.
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Eh. Senyor Ruiz, Conselleria està a l’espera de l’informe favorable per a completar la 
plantilla i posar en marxa el centre. 

De tota manera, totes aquestes preguntes s’han formulat per part del vostre portaveu en les 
Corts i estan sent contestades; per tant, tindrà la informació a través del seu portaveu.

Sr. Ruiz: 

«RUEGO

 Que se realice una visita al centro con representantes de todos los grupos 
municipales, junto a los técnicos que correspondan, tanto municipales como de 
conselleria, para conocer de primera mano la situación actual».

Sr. De Gracia: Se sol·licitarà a Conselleria sense cap problema, i supose que per part de 
Conselleria tampoc no tindran cap problema per a poder realitzar aquesta visita.

Sr. Ruiz: Bé, des del Partit Popular vam aprofitar la via de les Corts Valencianes per tal de 
preguntar quina era la situació del Centre Especial de Malalts Mentals.

Fa més d’un mes que vam presentar les preguntes, i eixes preguntes encara no han estat 
contestades. Davant de la preocupació que té la ciutadania de tants anuncis, de tants 
incompliments i de tantes voltes com han pegat en esta qüestió, vam acordar plantejar les 
mateixes preguntes al plenari, perquè pensàvem que a través de la via institucional, és a dir, 
del Govern Municipal al Govern Autonòmic, probablement la via de contestar fóra més 
efectiva que no a través del tràmit parlamentari entre un grup de l’oposició, el Partit Popular, 
i el Govern de la Generalitat.

Ens preocupa que la resposta del Govern Municipal siga que ja ens contestaran a València; 
perquè no estem parlant d’una preocupació del Partit Popular, estem parlant d’una 
preocupació social, d’una situació que està prolongant-se durant moltíssims anys, a la qual 
crec que els ciutadans es mereixen, almenys, que els tracten com a adults, que se’ls done la 
informació que cal. Per quins motius encara no s’obri i quins són els tràmits, els passos, les 
fases que encara queden per tal de poder tindre eixe servei, que donarà una atenció a 
persones d’Alcoi, de la comarca i, fins i tot, de més enllà, perquè és un centre amb caràcter 
fins i tot provincial.

Per tant, no ens val que el Govern Municipal diga que van a contestar-nos. Sí, si ho hem fet 
perquè volíem que ens contestaren, però pensàvem que la preocupació del Govern 
Municipal seria la mateixa que té la nostra societat i que, per tant, reclamaria eixes 
respostes perquè hui, els nostres veïns, saberen en quina situació es troben els tràmits 
perquè puga obtindre el funcionament, com està gestionant-se l’equipament, com està 
gestionant-se la contractació i en quina data, d’una vegada per totes, Alcoi pot tindre este 
recurs sociosanitari importantíssim. 

Per això, ens defrauda moltíssim eixe to de supèrbia, de superioritat… que ja ens 
contestaran en les Corts Valencianes. Bé, el problema és que des de les Corts Valencianes 
no van a respondre a quines són les preocupacions dels familiars de les persones amb 
malalties mentals que necessiten, d’una vegada per totes, eixe recurs.
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Per tant, ens haguera agradat, efectivament hui tindre respostes, però no per a nosaltres, 
sinó per als ciutadans que estan preocupats, per a les famílies que necessiten eixe recurs i 
que no troben resposta. 

Per això, agrairíem que des del Govern Municipal foren els primers preocupats a reclamar 
eixa informació i a poder traslladar-la als ciutadans que, com he dit abans, es mereixen 
almenys, ser tractats com a persones adultes. Moltes gràcies.

Sra. De Gracia: Sí, Senyor Ruiz. Per descomptat que nosaltres estem molt, molt, molt 
preocupats per aquest tema. Per això tenim contacte prou sovint amb Conselleria i 
sol·licitem… Pense que també vosté, el seu portaveu, és el que ha d’instar que els 
comuniquen les preguntes, que els contesten les preguntes a vostés també.

Ja li he dit, la informació... estan a l’espera de l’informe favorable, i esperem..., esperem tots, 
esperem nosaltres també, que aviat es pose en marxa el CEEM, perquè és un tema que ens 
preocupa a tots.

12. 8623/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC PER A LA INTERVENCIÓ PAISATGISTA EN LA PLAÇA PINTOR GISBERT

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

«El Ayuntamiento de Alcoy reformó en 2018 la plaza del Pintor Gisbert, popularmente 
conocida como Parterre. Con esa intervención, el Gobierno eliminó la vegetación natural que 
históricamente había destacado en la plaza y decidió sustituirla por césped sintético. 

El resultado es que una de las escasas zonas ajardinadas del Centro de Alcoy presenta un 
aspecto artificial, con un tratamiento poco acorde con la declaración de Conjunto Histórico 
Artístico que la zona obtuvo en 1982. Más si cabe para una plaza dedicada a Antonio 
Gisbert (Alcoy, 1834-París, 1901), director del Museo del Prado entre 1868 y 1873 y uno de 
los referentes de la pintura histórica española del siglo XIX.

Por otra parte, la reforma de la plaza incluyó la instalación de unas barreras de metal, con 
aristas, para delimitar el espacio del césped artificial, ya que fue colocado sin rebajar la 
altura de las antiguas zonas ajardinadas. Estas barreras metálicas provocaron accidentes 
con heridas por cortes. A pesar de que fueron cubiertos con fundas de plástico, el riesgo se 
mantiene ya que sigue habiendo partes al descubierto.

Confluyen, por tanto, argumentos estéticos y de seguridad para corregir la intervención en la 
plaza.

Por todo lo expuesto, presentamos el siguiente 

RUEGO
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 Que el Ayuntamiento de Alcoy realice una intervención paisajista para eliminar el 
césped artificial e introduzca vegetación natural con el objetivo de recuperar el papel 
protagonista en la ciudad de la plaza del Pintor Gisbert y garantizar la seguridad de 
los usuarios.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, Senyora Zamorano.

Bé, Senyora Payá, jo podria dir-li que les afirmacions que fa vosté no serien del tot certes. 
Vull dir, vosté parla que al Parterre hi havia una vegetació natural, però eixa vegetació 
natural consistia en zones de terra sense cap plantació d’herba, entre altres coses perquè 
està molt utilitzat i és xafat per molta gent, entre altres, xiquets que estan en eixa zona de 
jocs i, per tant, d’herba allí, no n’hi havia.

Vosté ens parla i es preocupa del conjunt històrico-artístic, doncs, em pareix bé, però també 
eixos jocs infantils que allí existixen no estan posats d’ara, estan posats de l’època quan 
vostés governaven, i formen part també d’eixe conjunt històrico-artístic; però clar, amb la 
particularitat que han d’estar actualitzats a les normatives d’ara. Tenim una zona de cautxú 
que a mi m’agradaria que no existira, però que és la que ens obliguen a tindre, i hi ha altres 
zones que estan d’acord amb el que marquen les normatives.

Parla vosté també de les barreres de metall. Estes barreres de metall no diferencien la zona 
de pas de la zona enjardinada, diferencien la zona enjardinada de les plantes que existixen 
dins. Per tant, el que tocaria és que no estiguera xafada ni que ningú s’acostara a eixes 
barreres tan perilloses, i tan perilloses perquè estan fora de l’àmbit on ha d’estar la gent 
jugant o passejant o caminant.

De tota manera, per a vostés eixes barreres són molt perilloses, però són barreres 
homologades, s’ha de dir, són barreres homologades en tots els llocs, i també són les 
mateixes barreres que vostés instal·laven en zones com la zona del Jutjat o com la zona del 
mateix barri de la Sang. No sé si és que vostés en este cas, per ser el Parterre, un barri de 
primera, i quan és la Sang o la zona del Jutjat sí que aprofiten eixes barreres, però per a mi 
tenen la mateixa utilitat. Si els tècnics municipals consideren que són el material homologat 
que s’ha d’utilitzar, entre altres coses perquè allí no s’ha de xafar, doncs nosaltres seguirem 
fent cas al que diuen els tècnics municipals.

També parlava vosté d’eixa renovació integral. Doncs bé, jo crec que s’han fet projectes que 
han canviat molt la fisonomia d’eixe conjunt històrico-artístic, uns els han fet vostés, altres 
els hem fet nosaltres, i jo crec que sempre es respecta tot el que s’intervé allí, tant amb 
l’eliminació que van fer vostés al seu dia, com la que s’ha fet ara.

Sra. Payá: Sí, está claro que este espacio merece una intervención que lo dignifique, y lo 
pongo a la altura de lo que es y de lo que representa. La plaza Pintor Gisbert o Parterre es 
la antesala de l’IVAM-CADA, de la Universidad Politécnica de Valencia, del conservatorio de 
música y danza, y la tarjeta de visita de la Administración de Hacienda, del Colegio de 
Ingenieros y de numerosas oficinas de abogados, notarios y entidades bancarias. En 
definitiva, una plaza en el corazón del centro administrativo de Alcoy; y ahora también 
primera impresión, primera imagen que se llevan nuestros visitantes, al ser la primera zona 
ajardinada de una de las entradas a nuestra ciudad. 
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Y por todo lo que representa, la plaza lleva el nombre de uno de los alcoyanos más ilustres, 
Antonio Gisbert, pintor de reyes, medalla de primera clase en las exposiciones nacionales 
de Bellas Artes de 1858, de 1860, de 1864; primera medalla en la Exposición Universal de 
París de 1865, y director del Museo del Prado. Sus obras han llegado a subastarse en 
algunas de las más prestigiosas casas de subastas, como Christie's.

La intervención de 2018 fue inadecuada y dejó una imagen artificial del espacio e insegura. 
Reconozcan que fue una intervención errónea, inadecuada ―Sra. Presidenta: Senyora 
Payá, està excedint-se, acabe ja. Sra. Payá: Termino enseguida―. En esta vida es mejor 
aprender a corregir errores, que aprender a fingir perfección, y mucho me temo que ustedes 
han hecho un doctorado en fingir perfección. Gracias.

Sr. Jordi Martínez: Perdó. Senyora Payá, gràcies per recordar-nos qui va ser el pintor 
Gisbert, ja ho sabíem. De fet, esta setmana es va anunciar que anem a intentar amb tots els 
autors alcoians, posar-los en el lloc on pertoca. Però jo crec que ací estem parlant del parc 
del Parterre.

Per a mi, el parc del Parterre és molt important, importantíssim, com tots els parcs de la 
ciutat. El Parterre no més que un altre, almenys per a mi. No sé si per a vosté el parc del 
Parterre «es más que otro», o hi ha altres parcs que han d’estar en mal estat.

Ací, anem a continuar fent la intervenció que considerem oportuna al parc del Parterre, i jo 
crec que està molt més dignificat de quan estava en la zona amb tota la zona de terra que 
vostés van deixar allí, amb un parc infantil que no tenia les condicions homologades; i, per 
tant, nosaltres, dins dels projectes dels tècnics municipals, anem a continuar donant-li una 
prestància a eixe parc, que està –també ho ha de reconéixer vosté–, molt millor que com el  
van deixar vostés.

13. 8623/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE L'ORDENANÇA REGULADORA EN MATÈRIA 
D'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT DE PERSONES I VEHICLES EN LES VIES URBANES

Sr. Cantó: Gràcies, bon dia. Passe a fer les preguntes una per una, si els sembla bé.

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

«Desde la puesta en marcha de la ordenanza reguladora en materia de ordenación del 
tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas, realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Cuántas sanciones se han cursado por circular con patinete o bicicleta por encima 
de la acera?»

Sr. Llopis: Molt bon dia. Moltes gràcies, Senyora Zamorano, i moltes… “vamos”, molt bon 
dia a totes i a tots.
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Cap. Des que està aprovada l’ordenança no se n’ha posat cap. Prèviament, sí que se n’han 
posat.

Sr. Cantó:

 «¿Cuántas sanciones se han cursado por no llevar casco al circular con patinete o 
bicicleta?»

Sr. Llopis: Ninguna.

Sr. Cantó:

 «¿Cuántas sanciones se han cursado por no llevar una correcta iluminación al 
circular con patinete o bicicleta?»

Sr. Llopis: Ninguna.

Sr. Cantó:

 «¿Cuántas sanciones se han cursado por no respetar las señales viarias al circular 
con patinete o bicicleta?»

Sr. Llopis: Ninguna.

Sr. Cantó: Passe a llegir el prec, si els sembla.

«RUEGO

 Que se realice una campaña de comunicación de la nueva ordenanza  del tráfico de 
personas y vehículos en las vías urbanas».

Sr. Llopis: Sí, així estava previst. De fet, quan vam estar negociant l’ordenança es va 
comentar que el que es volia era, una vegada aprovada, treballar sobre una campanya 
informativa per a la ciutadania i aviat la tindrem i la posarem en marxa.

Sr. Cantó: Gràcies. Bé, amb tots els canvis que estan havent-hi de trànsit i de conversió en 
zona de vianants, sí que és important que la ciutadania estiga informada. I bé, gràcies per 
acceptar este prec. Gràcies.

14. 8589/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ SOBRE EL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS

Sr. Ivorra: Gràcies senyora tinent d’alcalde, salutacions als companys de Corporació, a tot 
el públic, i un record i uns ànims al senyor alcalde, que es troba en una situació delicada de 
salut….
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El Grup Municipal Compromís presenta la següent Moció.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Hi ha nombroses raons per a abandonar com més prompte millor la producció d'energia 
elèctrica d'origen nuclear. Les principals raons son la perillositat i caràcter contaminant 
inherent a tot el seu procés,  el ser una energia excessivament costosa i que, actualment, 
estem en disposició de prescindir d'ella sense posar en perill l'abastiment d'energia elèctrica. 
És una industria del segle passat, que no té cabuda en el nostre món modern. Si parem 
atenció als objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU (ODS), veiem que aquesta 
indústria xoca de ple contra l'objectiu número 7 (energia assequible i no contaminant) i 
l'objectiu número 13 (acció pel clima), ja que la seua explotació, si s’estudia en conjunt, 
genera molt més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que les energies renovables.

L'extracció, enriquiment i transport d'urani (combustible nuclear) genera nombroses 
quantitats de gasos d'efecte d'hivernacle. A més, el procés industrial d'enriquiment del 
combustible nuclear és molt contaminant. El procés industrial té un rendiment penós donat 
que només es crema una xicoteta part del combustible i la resta és altament radioactiva; 
finalment, no tenen resolt què fer amb aquestes deixalles, que han d'emmagatzemar-se 
durant centenars de milers d'anys. L'emmagatzematge és perillós perquè no es pot 
assegurar l'estanquitat d'una infraestructura artificial durant tants anys. L'alt cost de 
l'emmagatzematge dels residus l'hauran de pagar les generacions futures, tant a nivell de 
cost econòmic com ambiental o de perillositat per a la salut. És absolutament injust deixar 
aquest llegat als nostres fills i filles.

Al llarg dels pocs més de 65 anys d’ús civil de l’energia nuclear, hi hagut diferents accidents 
de diversa importància, que ocorren amb una freqüència molt major del que els experts 
havien previst; en especial, dos considerats els més greus de la seua curta història (nivell 7 
a l’escala Escala Internacional d'Accidents Nuclears): Txernòbil, en 1986, i Fukushima, en 
2011, inclosos entre els grans desastres mediambientals de la història. El primer vinculat a 
errors humans durant el manteniment, amb una evacuació de 135.000 persones en un radi 
de 30 Km (sense comptar prop dels 500.000 liquidadors que varen ser usats per netejar la 
zona i impedir que el desastre fos més gran), i el segon vinculat a un terratrèmol de 
magnitud 9 i un tsunami posterior de 14 m d’altura, sent evacuades més de 150.000 
persones i 20 Km de radi d’evacuació, sense comptar amb els isòtops radioactius que varen 
ser alliberats a l’atmosfera i els oceans. Tot i que els experts encara no s’han posat d’acord 
amb el número total de víctimes, ni els efectes letals sobre el medi ambient i la vida del 
planeta, és evident que aquests greus efectes perduraran a llarg termini; en Txernòbil, 
moriren els boscos 4 Km al voltant de la central nuclear, i en 30 Km al voltant es va produir 
un augment de la mortalitat de plantes i animals, així com pèrdues en la seva capacitat 
reproductiva, afectant a àrees de 13 estats i més de 160.000 Km2 (principalment en zones 
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de Rússia, Bielorússia, Ucraïna, però també en Suècia, Finlàndia, Àustria, Noruega, 
Bulgària, Suïssa, Grècia, Eslovènia, Itàlia i Moldàvia, en menor escala).

En el nostre cas, la central nuclear de Cofrents, va començar a funcionar en 1984, i la seua 
prolongació vital que es pretén ara fins al 2031, suposa un risc inassolible per a la població 
de la Ribera i del País Valencià. No hem d’oblidar, a més a més, que la Vall de Cofrents-
Aiora té una sismicitat històrica, i que d’errors humans o de desastres naturals (cada volta 
més freqüents en aquesta era antropocèntrica i d’emergència climàtica), poden donar-se, i 
es podria produir accidents de nivell màxim.

Un accident a la Central Nuclear afectaria a un àrea poblada per més de 2.300.000 
d’habitants de les comarques de l’Horta i València, de les Riberes, La Safor, La Costera, la 
Vall d’Albaida, La Foia de Bunyol, La Canal de Navarrés o Aiora-Cofrents, en conjunt un 
territori de més de 8.000 quilòmetres quadrats (més d’una tercera part de la superfície i 
quasi la meitat de la població valenciana). Si ampliem el cercle a un centenar de quilòmetres 
de radi, gens desgavellat tal i com s’han donat els altres accidents, la població afectada en 
major o menor mesura pujaria per damunt dels 4.000.000 habitants (més del 80% 
valenciana) i més de 15.000 quilòmetres quadrats (2/3 parts del territori), incloent les 
principals poblacions (València, Alacant, Elx, Gandia, Alzira, Alcoi, Xàtiva, Ontinyent, ...).

No cal un accident tan greu com el de Fukushima per a tindre conseqüències nefastes: una 
fuita de gas radioactiu o isòtops a través dels conductes de refrigeració, contaminaria de 
radioactivitat el Xúquer aigües avall de la central nuclear (amb la que es refrigera, 
precisament), afectant tots els cultius dels regadius de les Riberes, l'Albufera i l'aigua 
d'aixeta de tota la zona de la Ribera i València, entre altres. Ens podem imaginar la situació 
d’inseguretat econòmica i comercial o d’alarma sanitària i social que es produiria davant 
d’aquests escenaris no improbables, amb afeccions a l’aigua, alimentació, agricultura, 
ramaderia, indústria, turisme, etc.

Existeix una gran incertesa sobre l'efecte del canvi climàtic en les centrals nuclears perquè 
han de refredar-se constantment per a controlar la reacció nuclear en cadena. Els accidents 
succeeixen en cas de fallada de refredament. Durant l'onada de calor de 2003, la meitat dels 
reactors nuclears francesos van haver d'apagar-se amb urgència, el que s’ha tornat a repetir 
a 2019. D’altra banda, si patim una onada de fred de les mateixes característiques que la de 
Texas al febrer de 2021, es podrien gelar les canonades i tindre molts problemes per al 
subministrament d'aigua per a refredar els reactors nuclears. 

Davant l’emergència climàtica, les centrals nuclears suposen un tap a la transició energètica 
cap a un sistema basat en generació renovable, que és molt més eficient i barata a la lluita 
contra el canvi climàtic. Com demostra l’estudi de Benjamin K. Sovacool et al., publicat a la 
revista Nature a octubre de 2020, els sistemes elèctrics no poden apostar simultàniament 
per les renovables i la nuclear per lluitar contra el canvi climàtic. Al mateix estudi, ens 
descobreix a més que l’energia provinent de centrals nuclears a gran escala no tendeixen a 
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associar-se amb emissions de carboni significativament més baixes, mentre que les 
energies renovables sí que ho fan.

Per últim, tenim la qüestió de la dependència del model: el combustible nuclear és importat 
per països que sovint són inestables o estan en guerra. El combustible nuclear (urani) 
tampoc és renovable i s'esgotarà gradualment.

Podem fer, així, una llista detallada de totes les raons pel que cal tancar la central nuclear de 
Cofrents:

1. Per raons de seguretat i perillositat dels residus: 

Els danys directes i indirectes durant la quantitat d’anys que estaria la contaminació 
radioactiva present no es podrien compensar de cap manera. Cofrents té 37 anys de vida 
útil, mentre que Iberdrola pretén estendre el funcionament de Cofrents fins als 46 anys, si 
prorroguem l'activitat fins al 2031, molt per damunt del període de vida per al qual es va 
dissenyar la seua instal·lació. A Alemanya les centrals nuclears estan sent tancades amb 
una mitjana de 32-33 anys d'antiguitat. Cofrents és una central vella i obsoleta, amb un 
reactor similar que el de la clausurada Garoña o la sinistrada Fukushima. Amb els anys i les 
dures condicions de funcionament (alta pressió, temperatura i radiació), els materials poden 
trencar-se amb més probabilitat com ja va ocórrer a Cofrents amb una vàlvula que va 
provocar la seua parada no programada (urgent) en 2017. 

A les empreses elèctriques que gestionen la central no els importa generar residus 
radioactius perquè d'això s'encarrega ENRESA. ENRESA és una entitat pública empresarial 
espanyola que té com a missió fer-se càrrec de la gestió dels residus radioactius que es 
generen al país, així com del desmantellament de les instal·lacions nuclears. Allargar la vida 
de la nuclear fins a 2030 suposaria afegir al voltant de 300 tones de residus radioactius 
d'alta intensitat. Qui assumirà el cost de gestió i custòdia d'aquests residus? Els ciutadans 
per suposat.

El risc sísmic en la zona on està situada la central i la presència de preses són factors que 
incrementen la probabilitat d'accidents, sobretot en la situació actual de clima inestable.

2. Per raons econòmiques i laborals: 

En una notícia del diari Levante-EMV publicada el passat 24 de febrer de 2021 s'explica que 
“Cofrents entra en pèrdues per l'estirada de les renovables i els impostos" i que "La patronal 
adverteix que els preus del mercat elèctric no han cobert els costos operatius i exigeix una 
reducció fiscal". D'altra banda es coneixen els beneficis de l'any de la pandèmia de les 
elèctriques, "que alguns han multiplicat per huit l'any 2020". Cal aturar com més prompte 
millor aquesta indústria costosa que sembla obeir a la llei de "privatitzar els beneficis, 
socialitzar els deutes", en contra del bé comú, inclús a costa dels nostres impostos i del cost 
d’electricitat de les nostres indústries, empreses i llars, que paguen més del que seria 
normal.
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Les piscines de residus tòxics estan al 100% de la seua capacitat. Continuar l'activitat de la 
central obligaria a construir noves infraestructures costoses per a emmagatzemar els residus 
radioactius, i a deixar-los per a generacions futures.

En cas de desastre paga l'estat (amb els nostres impostos), no les asseguradores. Les 
companyies asseguradores només cobreixen un risc de 1.200 milions d'euros, per damunt 
d'aquesta xifra, un accident el pagaria l'estat. Fukushima ja ha suposat 120.000 milions 
d'euros. Imaginem-nos les despeses per descontaminar els nostres rius, aqüífers, boscos, 
platges, camps de cultiu, granges, indústries, carreteres o pobles. Així mateix, els costos de 
gestió dels residus no estan prou aprovisionats per les empreses, donada la seua llarga 
durada i difícil gestió, pel que al final també seria l'estat (nosaltres) qui hauria de fer-se 
càrrec dels costos en última instància.

La indústria nuclear de la central de Cofrents no pot competir ja en costos i capacitat de 
generació amb les renovables que produïm al territori peninsular. Benjamin K. Sovacool et 
al. a l’estudi de Nature arriba a la mateixa conclusió:  és molt més eficient des del punt de 
vista econòmic apostar per les renovables.

Tancar la central de Cofrents suposarà una millora de l'ocupació. S’ha de tindre en compte 
que el tancament és irremeiable, i ara el context socioeconòmic és especialment avantatjós 
a les energies renovables: la substitució de l'energia generada per la central nuclear de 
Cofrents per renovables suposarà la generació de fins a 10 vegades més llocs de treball que 
els que genera actualment la central, amb una legislació i política europea clarament 
favorable que cal aprofitar. A més, quan la central tanque, una part dels seus treballadors 
seguiran treballant durant el període de desmantellament de la central, que durarà dècades. 
És més, l'impacte socioeconòmic del tancament de les centrals i la seva substitució per 
renovables és clarament favorable, segons un estudi de la Universidad Pablo de Olavide 
(Cámara, Martínez i Rodríguez, 2018). Només el desmantellament d'una central nuclear pot 
suposar un impacte socioeconòmic més gran que el de la mateixa central en funcionament, 
com va passar en el cas de Vandellòs I.

3. Per raons de transició energètica i d’emergència climàtica:

Benjamin K. Sovacool et al. a l’estudi de Nature indica que cada tecnologia demanda unes 
característiques dels sistemes elèctrics diferents, i per tant són incompatibles en l'estratègia 
de lluita contra el canvi climàtic. És més, cap estat ha aconseguit una reducció significativa 
de les seves emissions apostant per l'energia nuclear, però sí que ho han aconseguit 
diversos apostant per produir la seva electricitat amb energies renovables. Comptant 
l'impacte de tot el cicle de funcionament d'una central nuclear, la producció d'un Kw/h 
nuclear suposa una emissió mitjana de 66 grams de CO2-eq, més alta que les energies 
derivades del vent i solar fotovoltàica, el que desmenteix encara més que l'energia nuclear 
siga solució per al canvi climàtic. 
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Els boscos i ecosistemes afectats al territori valencià i limítrofs, cas d’una fuita o un accident, 
seria enorme. Amb vent de ponent, bastant comú, el isòtops viatjarien per les dos Riberes i 
comarques veïnes. A més, el riu Xúquer, els seus ullals i l’Albufera i altres ecosistemes 
naturals. 

Cofrents ha de tancar ja perquè necessitem l'aigua que consumeix. Cofrents és el major 
consumidor d'aigua de tota la Comunitat Valenciana. Té assignada fins a 32 Hm3 d'aigua a 
l'any, l'equivalent a 10.500 piscines olímpiques, evaporant en torn a 20 Hm3/any, i tornant al 
riu la resta en forma d’aigua calenta al riu Xúquer, que es veu afectat per aquesta pujada de 
temperatures. L’aigua usada és la del curs alt del Xúquer, de la millor qualitat. En un context 
de canvi climàtic accelerat, en el qual la regió mediterrània està sent especialment afectada, 
els models indiquen que la temperatura i els requeriments hídrics ja han augmentat i ho 
faran encara més en el futur, mentre que la precipitació, l'escolament superficial i la 
recàrrega d'aqüífers estan descendint des de ja fa dècades. Per això necessitem urgentment 
aquesta aigua que ara consumeix la central de Cofrents per a beure, regar i mantenir un 
cabal ecològic del Xúquer.

4. Per ser innecessària i per sobirania energètica: 

La central nuclear de Cofrents tan sols genera en torno a 1 GW. El pic màxim de consum 
horari mai ha arribat als 50 GW; a Espanya la potència instal·lada està entorn als 110 GW. 
Com va demostrar l'informe de la Universitat de Comillas encarregat per Greenpeace, es 
poden tancar totes les centrals nuclears a Espanya sense conseqüències per al 
subministrament elèctric. Tan sols cal una bona planificació i gestió del desmantellament. La 
producció de vent i del sol ja supera àmpliament la producció nuclear, i en pocs anys, 
simplement complint part dels objectius de renovables del Pla Nacional Integrat d'Energia i 
Clima la pot substituir fàcilment. Això sense comptar amb la reducció de la demanda deguda 
a la pandèmia i la seva crisi econòmica consegüent (cal recordar que durant el primer 
confinament les nuclears van haver de baixar la seva producció considerablement) i la 
reducció encara més gran que es pot aconseguir aplicant mesures d'estalvi i eficiència 
energètiques. De fet, són les inversions en aquestes mesures una de les vies assenyalades 
per la UE com a prioritàries per a l'acceleració de la transició energètica i per a la sortida de 
la crisi econòmica.

Les centrals nuclears tampoc són necessàries com a energia de suport per a quan no hi 
hagi vent i sol simultàniament (cosa que passa rarament). Per a la flexibilitat que necessiten 
les renovables, la rigidesa de la nuclear és absolutament incompatible. A més les centrals 
nuclears espanyoles no tenen (ni està prevista la inversió) seguiment de càrrega, de manera 
que aquesta necessària flexibilitat per a l'evolució de les renovables mai vindrà des de la 
producció nuclear. Aquest paper de flexibilitat el pot realitzar (ho està fent ja) l'energia 
hidroelèctrica i també hi ha disponibles altres energies renovables de producció gestionable, 
com la biomassa i la termosolar amb emmagatzematge tèrmic. D'aquestes energies ja es 
disposen d'algunes instal·lacions, però a més, tenen un gran potencial d'expansió. I es 
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compta també amb l'emmagatzematge d'energia, una tecnologia que està madurant 
extremadament ràpid, especialment mitjançant centrals hidroelèctriques reversibles, 
producció i emmagatzematge d'hidrogen verd i amb bateries.

La substitució de l'energia generada per la central nuclear de Cofrents per renovables 
augmentarà la nostra sobirania energètica. Tant les mines d'urani, com les instal·lacions per 
a la seua purificació, conversió i enriquiment, es troben fora d'Espanya i en molts casos, en 
països geopolíticament inestables. En canvi, les energies renovables són autòctones tant en 
recurs, com en tecnologia (és un dels pocs sectors en què Espanya és tecnològicament 
capdavantera). Per això substituir l'energia nuclear per renovables suposarà un augment del 
grau d'autosuficiència i independència energètica del nostre territori, amb totes les 
conseqüències geoestratègiques que això suposa.

5. Per acord polític i coherència:  Hi ha un Acord de les Corts Valencianes perquè no es 
prorrogue l'activitat a Cofrents més enllà de 2021.

Per tot això, presentem al Ple de l'Ajuntament d’Alcoi la proposa d'adopció dels següents 
ACORDS:

PRIMER.-Sol·licitar al Govern de l’Estat Espanyol el deteniment immediat d'activitats de 
producció d'energia elèctrica de la central nuclear de Cofrents.

SEGON.-Sol·licitar al Govern de l’Estat Espanyol que comence el desmantellament de la 
instal·lació durant aquest mateix any, per a continuar donant llocs de treball a la població 
local.

TERCER.-Sol·licitar al Govern de la Generalitat que demane al Govern central el compliment 
dels Acords aprovats per les Corts Valencianes, demanant el tancament en 2021 de la 
central nuclear de Cofrents, i l’aposta per un altre model energètic més segur i sostenible.

QUART.-Sol·licitar al Govern de la Generalitat i al Govern central que, aprofitant la Llei del 
Canvi Climàtic i els Fons de reconstrucció (Next Generation), planifique inversions i 
projectes adequats, fonamentalment per a la comarca de Cofrents-Aiora i també a la resta 
del territori valencià, apostant per una transició energètica, econòmica i ecològica adequada. 
Així, es formarien en primer lloc els treballadors de la central i els que indirectament 
depenguen d’ella, tant en energies renovables com en altres activitats compatibles amb el 
incomparable entorn agrari, cultural i natural que hem heretat, i que han d’heretar les nostres 
filles i fills.»

El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord.

Sr. Abad: Gracias señora Zamorano.
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La energía nuclear no emite CO2. El líder ecologista americano Michael Shellenmberger 
describe la energía nuclear como el verdadero sueño ecologista. 

La energía nuclear tiene la capacidad de generar energía de manera muy eficiente. Para 
producir la misma cantidad de energía que una central nuclear, una plantación solar 
necesita hasta 450 veces más superficie y también 17 veces más cantidad de cemento, 
vidrio, metales y mineral para su construcción.

Asegura que cada vez que cerramos una central nuclear, lo reemplazamos en gran parte 
con combustibles fósiles y la contaminación aumenta. No cree que las renovables y la 
nuclear deban de coexistir, sino que deben desaparecer en favor de los reactores. Y si el 
Gobierno Español quiere hacer algo contra el cambio climático, debe prologar la utilización 
de las centrales nucleares.

La energía nuclear es la que emite menos residuos por unidad de energía producida. Desde 
Vox no ideologizamos las tecnologías, sino que defendemos todas las que sean 
competitivas; lo que no hacemos es imponer unas por encima de otras, queremos que 
compitan libremente.

La Ley de Cambio Climático pretende defender de manera autoritaria unas tecnología en 
detrimento de otras y el abandono progresiva de la energía nuclear otorgándole tres 
gigavatios de potencia en el mix eléctrico; además, está prevista la retirada de cuatro de los 
siete reactores hasta 2030, y el gobierno ha paralizado la construcción del almacén temporal 
centralizado de residuos nucleares de Villa de Canyes, que a estas alturas debería de estar 
funcionando.

Desde Vox acusamos al Gobierno de España de asfixiar a impuestos a la energía nuclear, 
que da empleo casi a 30.000 personas.

Al contrario de lo que propone esta moción, des de Vox consideramos que es necesario que 
el gobierno ponga en marcha un plan para la apertura de nuevas plantas en nuestro país.

Defendemos la construcción que la energía nuclear ha realizado en las últimas décadas 
sobre el desarrollo social, garantizando el abastecimiento eléctrico, reduciendo la 
dependencia energética exterior, cerrando las emisiones contaminantes y produciendo 
precios estables y predecibles.

Para Vox, las centrales nucleares son el modelo a tener en cuenta para el abastecimiento 
energético del país. En 2019 estas plantas generaron el 36,22% de la electricidad producida   
libre de emisiones.

Destacamos la seguridad existente en España en esta materia con centrales que se 
someten a constantes revisiones y que cada diez años tienen la obligación de recibir un 
informe que garantice y autorice su continuidad, en base a las medidas de seguridad 
determinadas en la normativa. Incluso los estudios de avances tecnológicos actuales, 
aportan más fiabilidad y seguridad a este sector.

Ustedes, en cambio, lo único que pretenden, como se detalla en su exposición de motivos, 
es dramatizar, exagerar y generar miedo en la sociedad.

El accidente de Chernóbil de 1986 fue una combinación de un mal diseño de una central 
nuclear, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores 
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producidos por los operadores de la misma. La falta de una cultura de seguridad, 
consecuencia, a su vez, de la falta de un régimen político y social democrático de la Unión 
Soviética, que está en la raíz del accidente de Chernóbil.

En cambio, el accidente nuclear de Fukushima, en Japón, el 11 de marzo de 2011, fue 
causado por un terremoto de magnitud cercana a 9, que causó un tsunami con olas de 14 
metros y el agua inundó la central nuclear de Dai-ichi, en la prefectura de  Fukushima, en la 
costa noreste del país.

El Tsunami provocó fallas en la planta nuclear y la liberación de contaminación radioactiva, 
pero más allá de las ―termino y ya está. Sra. Zamorano: Sí. Sr. Abad: Y luego ya 
continuaré―, pero más allá de las víctimas directas del accidente nuclear, fue una decisión 
de las autoridades japonesas la que causó más de 1.280 muertes adicionales, y esos 
fallecimientos no se debieron a la radiación sino al frio.

Sr. González: Gràcies, bon dia a totes les persones que ens seguixen per les xarxes i a les 
que formen part del plenari…

En l’exposició de motius de la moció, una exposició ben àmplia, s’argumenta de forma 
completa i es justifiquen ja les raons per les quals s’ha de tancar la central nuclear de 
Cofrents, i estem d’acord amb estes.

És una història que ve de lluny, que es porten molts anys, moltes demandes de molts 
col·lectius perquè es tanque, i... com deia, creiem necessari que es tanque per moltes raons,  
entre altres:

 Pel risc d’accidents, perquè sempre es poden minimitzar els accidents però el risc 
està allí. No és per clavar por, hi ha un risc encara que siga mínim, i les 
conseqüències podrien ser desastroses.

 Perquè l’energia nuclear genera uns residus que encara no sabem com desfer-nos-
en, només amagar-los davall de terra, i no sembla molt responsable. A més, es 
planteja que en les centrals és necessari construir noves infraestructures per a 
continuar funcionant i per a continuar encarregant-se d’estos residus.

 Perquè es produïx un consum d’aigua elevat, i d’aigua crec que no anem sobrats. 
Perquè al final, si defensem una transició energètica cap a un model sostenible, més 
sostenible, encara que es vulga vore... encara que es vulga fer vore que no és 
possible, sí que es pot fer eixa transició, només s’ha de posar interés, destinar 
recursos per a arribar a eixa sobirania energètica, de forma sostenible, i que creiem 
que hauria de ser un objectiu prioritari.

 I, al final, perquè si pensem des del punt de vista econòmic, també cada vegada és 
menys rendible perquè, lluny de perdre llocs de feina, que es podria fer vore des de 
posicions contràries, recordem, amb la reconversió a energies renovables, es 
generarien més llocs de feina, sense comptar també amb la feina generada durant 
anys a la central per a desmantellar-la.

I, al final, com es parla també a l’exposició de motius, perquè ara s’hauria de ser coherent i 
defendre l’acord de les Corts del 2017 que, seguint la majoria de la voluntat dels valencians, 
es va reclamar el tancament i el desmantellament de la central. 
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Nosaltres no volem la competència de les diferents fonts d’energia, com parlava el regidor 
de Vox, volem que s’aposte per les més beneficioses en conjunt, i l’energia nuclear no ho 
és. Per tot açò, nosaltres donarem suport a esta moció. Gràcies.

Sr. Santiago: Gràcies, Senyora Zamorano, i molt bon dia a tot el món.

Abans de llegir la moció, tenia un posicionament clar sobre el tancament de la central 
nuclear de Cofrents; ara, després de llegir-la, no tinc cap dubte sobre els beneficis i la 
necessitat urgent i prioritària de tancar-la. 

Des de Podem volem donar les gràcies o l’enhorabona als redactors o les redactores 
d’aquesta moció perquè està molt ben treballada i té una exposició de motius molt rica. I des 
d’ací, doncs, donar-li el valor que es mereix.

Pel que fa a l’exposició de motius, pel que fa a la moció, des de Podem entenem que estem 
davant d’un escenari que és continuar construint una alternativa vinculada a una transició 
ecològica de qualitat. I entenem que des dels municipis podem fer més del que pensem al 
respecte; i, si no, que li ho pregunten a..., per exemple, per donar un exemple, al municipi de 
Crevillent, tot un exemple de transició ecològica, que fuig precisament dels macroprojectes 
d’energies renovables, cada vegada més presents als nostres entorns. De fet, ja fa quasi un 
segle que va nàixer precisament la cooperativa elèctrica de Crevillent o, el que és el mateix, 
la primera pedra cap a un model energètic basat en el cooperativisme i l’autogestió. 
Probablement tot un full de ruta, que municipis com Alcoi també haurien de seguir.

Per nosaltres, vamos, no tenim cap dubte, i de fet, totes les propostes que hem fet al 
respecte sempre van en aquesta línia. Per tant, un full de ruta que va en la direcció d’un nou 
model energètic sostenible, que va de la mà de la sobirania energètica i, sobretot, que li gira 
l’esquena a l’oligopoli energètic. I parle de girar l’esquena a l’oligopoli energètic perquè, ara 
com ara, cinc grans companyies d’energia generen 2/3 parts d’electricitat, posseïxen quasi 
la totalitat de les xarxes de distribució d’energia i capitalitzen més del 90% de les vendes 
finals. Dit d’una altra forma, tenen una gran influència per fixar els preus de la llum. D’ací la 
importància, precisament, del que avui ens toca, d’incrementar aquests tipus d’iniciatives 
que caminen, precisament, cap a un model energètic alternatiu, sostenible i que 
desconnecte de les grans companyies.

I acabe ja. Prorrogar la central nuclear de Cofrents fins al 2030 és una mala notícia per a la 
nostra terra. I el compromís del Botànic continua sent ferm a reivindicar, precisament com ha 
fet fins ara, el seu tancament. Gràcies.

Sra. Rosa García: Muchas gracias. Buenos días a todos y, bueno, antes de empezar, pues 
desearle una pronta recuperación al alcalde.

Yo voy a ser muy escueta, porque este tema que tratamos está ampliamente debatido, en 
les Corts, y también en el Congreso de los diputados, que es donde debe debatirse puesto 
que la competencia es del estado español.

Como indican los compañeros de Compromís en la exposición de motivos, en 2017 se 
debatió en Corts la petición del cierre al Ministerio y resultó aprobada. Ciudadanos en esa 
ocasión se abstuvo.
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Ahora el Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado la prolongación de la vida útil de la 
Central hasta el 30 de noviembre de 2030, por lo que probablemente, hasta esa fecha, la 
continuidad de la central está asegurada.

Esta es la única realidad, a partir de ahí, podemos enredarnos más o menos, y es lícito 
pelear por lo que cada partido considera.

Yo lo que puedo aportar es lo siguiente:

Que en nuestro programa electoral de 2015 nos comprometimos a no ampliar la vida de las 
nucleares, pero tampoco íbamos a colaborar para que se cierren antes de lo que indican los 
técnicos.

Y en nuestro programa más reciente, además de mantener esa línea, apostamos por una 
transición ecológica eficiente tecnológica y económicamente.

¿Y cómo? Pues con una medida realmente ambiciosa que tiene que ver con la tarifa de la 
luz, y es que somos el único partido que propone una eliminación profunda de los impuestos 
a corto plazo, lo que conllevaría un ahorro de hasta el 12% en el recibo.

Por otro lado, proponemos eliminar lo que llamamos "costes políticos"; es decir, los gastos 
no relacionados directamente con el suministro, una utopía porque no parece que los 
sucesivos gobiernos estén por la labor.

Todo este preámbulo para decirles que, también desde aquí, vamos a mantener nuestra 
postura, porque creemos que, mientras haya un aval del Consejo de Seguridad Nuclear 
acerca de la seguridad de Cofrentes que les permita continuar, no se debería prescindir de 
esta fuente energética.

Porque no; no coincidimos con gran parte de su exposición, ya que la Nuclear de Cofrentes 
da trabajo a cientos de personas en la comarca y no sería nada fácil restituir esos trabajos y 
que esas personas se reciclaran.

Miren, lo que se pone blanco sobre negro, no siempre está contrastado desde todos los 
puntos de vista posibles, como ocurre en esta exposición

Y por estos motivos, entre otros, nos vamos a abstener en la votación.

Sra. Lirio García: Sí, hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer las muestras 
de cariño que he recibido, que de verdad que han sido una maravilla y estoy muy 
agradecida.

Voy a utilizar la segunda intervención.

Sr. Silvestre: Sí, bon dia.

Bé, resulta que aquesta moció, aquesta moció m’haguera agradat… evidentment, nosaltres 
no podem estar més d’acord amb tota l’exposició de motius i amb tot el que es diu, i amb 
totes les raons, evidentment; perquè nosaltres també estem a favor que les nuclears vagen 
tancant-se. El tema és que a nosaltres ens haguera agradat que aquesta moció s’haguera 
presentat abans de la decisió, és a dir, la decisió es va prendre el 18 de març, doncs a 
principis de març l’haguera pogut presentar Compromís perquè nosaltres ens manifestàrem 
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en eixe sentit. Perquè tal com ha dit el company, jo crec que ho han dit els companys de 
Podem i de Guanyar, el 10 de febrer d’este mateix mes Compromís, Unides-Podem i el 
PSOE de la Comunitat Valenciana es van manifestar en una convocatòria que van fer a 
través d’altres grups, en contra... a favor, perdó, de tancar la central de Cofrents, i estaven 
allí tots presents.

Però bé, ara com ara, ja s’ha pres una decisió, és a dir, ja s’ha pres una decisió i, per tant, 
nosaltres ací ja no tenim res a fer.

Però, a més a més, nosaltres li vam presentar a Compromís, a esta moció, arran del fet que 
ja està la decisió presa, una sèrie d’esmenes. Una sèrie d’esmenes que no han acceptat. I 
que tampoc no se’n van molt més, perquè el que proposàvem era: 

 En la primera esmena, és a dir, que l’Estat espanyol reconsidere el tancament 
definitiu per al novembre de 2030.

 En la segona li déiem que sol·licite al govern de l’Estat espanyol que establisca un 
pla de tancament de la central ordenat en el temps aprofitant els fons europeus de 
reconstrucció, i que permeta anar reduint la seua activitat progressivament i creant 
les instal·lacions d’energia renovable suficients per a assegurar-nos la sobirania 
energètica i els llocs de treball.

 La tercera era simplement traslladar-li a la Generalitat esta segona.

 I la quarta, evidentment, estàvem totalment d’acord.

 Aleshores, si Compromís no considera estes esmenes, doncs nosaltres ens abstindríem.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyora tinenta d’alcalde.

Des de Compromís considerem que la renovació de la Llicència de la central nuclear de 
Cofrents representa una covardia per part del govern de l’Estat davant de la pressió de 
l’oligopoli elèctric i un error majúscul contrari a l’avanç cap a la transició ecològica del 
sistema elèctric.

És lamentable renovar la renovació... l'autorització i explotació de la central nuclear de 
Cofrents fins al 30 de novembre del 2030, ja que comporta prolongar el seu període de 
funcionament fins a 47 anys. Cal recordar que la vida màxima inclosa en el seu disseny era 
de 25 anys.

Per a la renovació de la llicència ni tan sols s’ha realitzat una avaluació d’impacte ambiental, 
faran el mateix amb el negoci dels autònoms o aquests resulta que no tenen capacitat de 
pressió?

Cofrents és una central envellida i deteriorada amb un llarg historial d’avaries. Una 
instal·lació insegura en la qual s’han prioritzat els beneficis econòmics, i a la qual el Consell 
de Seguretat Nuclear atribuïx, a eixa central nuclear, una baixa cultura de seguretat.

Amb les noves energies netes, i després de l’eliminació de l’impost al sol, la seua producció 
és fàcilment substituïble amb mesures d’estalvi, d’eficiència energètica i amb la implantació 
d’energies renovables.
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La substitució de la central per energies renovables representaria, en un futur, la creació de 
nous llocs de treball. La ministra Maroto ha estat responsable de trencar, una vegada més, 
un dels acords electorals amb els valencians. Ens agradaria que el govern de l’Estat donara 
explicacions per què obvia la voluntat dels valencians, voluntat refermada en acord aprovat 
a les Corts Valencianes el 2017, amb els vots a favor del PSOE, Podem i Compromís per 
tancar definitivament la central nuclear de Cofrents.

Quins interessos hi ha? Les circumstàncies ens fan pensar la més que previsible situació 
que d’ací a poc el Govern aprove un règim de pagaments especials per a les centrals 
nuclears, fora del mercat i per damunt dels seus preus, com ja estan demanant les 
empreses amb nuclears. O bé, que Cofrents es tanque en uns anys per no poder competir 
econòmicament amb les renovables, i demane un lucre cessant, que es convertirà en un nou 
cas CASTOR.

Vull recordar-los que el reactor de la central nuclear de Cofrents és del mateix tipus de la 
sinistrada Fukushima. En els últims anys, a Cofrents han augmentat el nombre d’incidències. 
Ha estat la primera en incidències de tot l’Estat espanyol.

En 2017 tingué una incidència de nivell 1 pel trencament d’una vàlvula i pèrdua de fragments 
que obligaren a tancar la central durant quaranta dies. Eixe és el futur que ens espera amb 
la central, amb els perllongaments de la vida de la central. Gràcies.

Sr. Abad: Sí, solamente para concluir.

En las centrales nucleares se benefician cientos de miles de familias a través de puestos de 
trabajo directos, además de las localidades en las que están ubicadas, paliando la 
despoblación y generando riqueza en zonas, como la España vacía.

Ustedes no se dan ni cuenta que con sus medidas, supuestamente por un mundo mejor, lo 
único que hacen es arruinarnos cada día.

Por nuestra parte el voto será negativo. Gracias. 

Sr. González: Gràcies.

Crec que… bé, al debat han quedat clar tots els arguments que, com deia en la meua 
primera intervenció, estan ben explicats en l’exposició de motius. Aprofite açò que dic, 
respecte de l’exposició de motius de la moció, perquè just ara que els plenaris queden 
disponibles en vídeo i la ciutadania pot seguir-los, ara no llegim els textos de l’exposició de 
motius de les mocions, que vam acordar per no fer-ho més llarg. Ho vam decidir així, però 
crec que seria interessant que estos textos estigueren disponibles també en el moment 
d’emissió del plenari o prèviament, per a qui vulga, perquè qui veja la transmissió del vídeo 
puga tindre o veja el vídeo, després puga tindre disponibles eixos textos complets, i ara 
puga saber de què parlem també, no? No esperar-se a la publicació de l’acta completa.

Plantegem-nos també açò, si seria possible d’alguna forma.

En general, respecte de la moció, crec que és important manifestar la posició clarament, la 
nostra ha quedat clara, i votarem a favor. Crec que no hi ha massa més a dir. Gràcies.
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Sr. Santiago: Davant del model Fukushima o el model Txernòbil, un model obsolet i que 
posa en risc el nostre planeta, és la proposta dels que pensen en verd. Des de Podem anem 
a continuar treballant per les energies renovables i per una transició ecològica de qualitat i, 
per tant, el nostre suport a la moció que presenten les companyes de Compromís.

Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias.

Bueno, interesante todo lo que se escucha por aquí. Únicamente me gustaría no dar en este 
caso mi opinión, en esta segunda intervención, que la hemos dado anteriormente la opinión 
de Ciudadanos, tampoco del alcalde de Cofrentes ni tampoco del personal que trabaja en la 
central nuclear ni siquiera de los beneficios que son obvios que los hay, como también hay 
graves problemas en el caso de que los técnicos hubiera un momento en el que dijeran que 
no se puede continuar, que no es el caso.

Lo que sí que voy a leer es la opinión, para que no hayan… pues ningunas dudas, de la 
UGT. Dicen así «El sindicato señala en un comunicado, que a Compromís no le importa la 
pérdida de empleo directo e indirecto, así como la actividad económica en la comarca que 
genera la central de Cofrentes. Y tampoco le importa, o simplemente desvía la atención 
hacia el público en general, el papel clave que desempeña la energía nuclear en el objetivo 
de descarbonización, el incremento en el precio de la electricidad y los costes asociados al 
proceso de desmantelamiento”, hasta aquí lo que dice UGT.

Y ahora sí me gustaría comentar que, es obvio, como hemos dicho anteriormente, que 
nosotros estamos por la labor de que se vayan cerrando las centrales nucleares; pero 
obviamente tendrán que cerrarse cuando toque, cuando la opción no sean energías menos 
limpias ―Sra. Presidenta: Senyora, s’ha excedit.―, y también cuando no tengamos que 
comprar esa energía que nos hace falta desde fuera. Gracias.

Sra. Lirio García: Sí, muchas gracias.

El 30 de noviembre de 2030 está previsto el cierre. El valle de Ayora-Cofrentes depende 
económicamente de la central, teniendo la central el cierre planificado para 2030, esta zona, 
el valle de Ayora-Cofrentes tiene tiempo de confeccionar por tanto un plan económico para 
preparar la transición y adaptarse a un futuro sin la central.

La decisión del Ministerio para Transición Económica de renovar la licencia de la central 
nuclear de Cofrentes hasta el 2030 responde a la normalidad, a una planificación adecuada 
que cuenta con el visto bueno de la Comisión de Seguridad Nuclear. Por tanto, la petición de 
cierre va en contra de la legalidad. 

Y si somos verdes, ecologistas y preocupados por el Medio Ambiente, lo deberíamos ser 
siempre; pues durante años el Gobierno del Botànic ha bloqueado instalaciones 
fotovoltaicas y eólicas que deberían funcionar como alternativa. No se ha impulsado el Plan 
de desarrollo de energías verdes de la Comunidad Valenciana.

Por tanto, vamos a votar en contra; y es muy fácil y muy simple, porque es recurrente el 
discurso en contra de la energía nuclear, pero no podemos perder de vista que el 45% de la 
energía consumida en la comunidad proviene de la central nuclear de Cofrentes. Porque 
tenemos ya una fecha de cierre y, por tanto, el cierre se puede llevar a cabo de una manera 
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ordenada y planificada. Y con este tiempo de cierre planificado se puede llevar a cabo un 
plan económico para la reconversión del valle Ayora-Cofrentes.

Sr. Silvestre: Sí, a veure, el mateix un poc que hem dit. Pensem que és una decisió que ja 
està presa.

No sé quins són els objectius de Compromís, doncs, potser possiblement siga confrontar-
nos contra el govern central, perquè el PSOE es confronte contra el Govern del Botànic. 
Que jo crec que el Govern del Botànic deu haver fet o deu haver sol·licitat el que haja cregut 
convenient.

De tota manera, pense també... jo no voldria... jo crec que clarament estem tots en contra de 
les nuclears, però fins ara les hem hagut de gastar i estem en elles, i volem que 
desapareguen; però de tota manera, d’una manera un poc seqüenciada. Jo crec que el 
Consell  de Seguretat Nuclear, ací també, quan ha donat el seu vistiplau, algú ho haurà de 
dir, perquè si al final, si no creiem en eixos consells, pues apaga y vámonos.

Sr. Ivorra: Gràcies.

Senyor Abad, les centrals nuclears no emeten CO2. Jo crec que vosté no està en disposició 
de parlar d’eixes coses; si no, pregunte-li-ho al seu portaveu en la comissió, que estos dies 
va dir que si s’escalfava un poquet la terra no passava res, hi hauria menys morts per fred. 
D’acord. O siga, la seua argumentació i el seu criteri deixa molt a desitjar. Recorde, només, 
només, només..., que generen residus que tardaran milers d’anys a poder eliminar-se. 
Encara recorde, vosté té una edat, igual que jo, i recorde quan reballaven els barrils de 
residus nuclears a les fosses de les Marianes, a les fosses atlàntiques, que allí estan... o no 
sabem on estan realment.

Parla, tant vosté com la senyora García de Ciudadanos, de cientos de vidas afectades pel 
tema de les comarques, que estan afectades pel tema de les centrals nuclears. Mire, sembla 
que estan defensant més l’interés partidista polític de l’alcalde de torn que l'interés general 
que ens hauria de valdre per a tots i totes en aquests sectors. No hi pot ser.

Mire, ens parlen... el senyor Silvestre estava comentant de projectes de renovables, el 
senyor Abad també ho ha comentat; però el que no pot ser tampoc són els macroprojectes 
de les plaques solars. O siga, no estem a favor de les centrals nuclears perquè no és viable; 
però tampoc no estem d’acord que destrossen el nostre territori. L’equilibri i repartiment és la 
part important, no podem parlar... Mire, fa poquet, ha eixit en premsa que a Castalla van tres 
grans macroprojectes de plaques solars, Villena, Fontanars dels Alforins... una qüestió del 
territori no és destrossar el territori, si no que és plantejar la defensa de territori, la defensa 
de les persones, mantenint un equilibri.

Senyora García del Partit Popular. Data de tancament per al 30 de novembre de 2030..., ja 
la teníem ara. Ja teníem una data de tancament, per què no s’havia fet eixa planificació per 
a la comarca d’Aiora? Per què no s’havia planificat perquè tota la gent que està vivint allí 
poguera tindre-ho tant en l’època del Partit Popular com la del Partit Socialista fins ara? No 
hi havia problemes. No s’ha fet perquè no hi ha hagut interés a llevar-la. Ara, si ho 
allarguem, vol dir que són vint-i-dos anys més de vida del que estava estipulada la central 
nuclear. Aleshores, algú del govern no ha fet estos últims anys la seua tasca i la seua feina.
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I, senyor Silvestre, mire, no és cap confrontació. No hi ha confrontació ni volem confrontar el 
Partit Socialista d’Alcoi amb el de València, ni el de València amb el de Madrid, no és la 
nostra voluntat. La nostra voluntat és, com bé vosté ha dit, estem d’acord que és un 
problema que deixarem als nostres fills i als nostres hereus. I eixe problema hem de 
resoldre’l i hem de plantejar-lo. I malgrat... i a pesar que tinguen problemes, que el govern 
central haja aprovat esta ampliació, renovació de l’explotació de la central nuclear de 
Cofrents, hem de tindre i hem de plantejar-nos el repte de lluitar contínuament, i estar 
lluitant, per al seu tancament a la major brevetat possible. I per això esta moció. No és per 
confrontar-los, no tinga... no pense tan malament ―Sra. Presidenta: Senyor Ivorra, vaja 
acabant―. La veritat és que hem de defensar els interessos dels nostres fills. Gràcies.

Sra. Presidenta: Bé, passem a la votació. L’esmena, entenc que no s’accepta? Doncs 
passem a la votació de la moció tal com l’ha presentada Compromís.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), els vots en contra dels 
regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4) i VOX (1), i amb l’abstenció dels 
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (11) i CIUDADANOS (2), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Compromís.

15. 8593/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ SOBRE L’ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ

Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyora Zamorano. Bon dia a totes i tots. Vull dir que ens 
alegrem de la recuperació total de la senyora García, i que esperem també la prompta 
recuperació del senyor alcalde.

El Grup Municipal Compromís presenta la moció següent.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segon informe de Metges del Món (Espanya) «L’explotació sexual de les dones és un 
problema de salut pública i desigualtat de gènere, basat en les relacions de dominació i 
explotació, que comporta una violència de gènere al tindre com objecte d’intercanvi 
mercantilista de la sexualitat i el cos de les dones i estigmatitza-les per a gairebé totes les 
seves relacions socials i, en definitiva, una greu vulneració dels drets humans.

La prostitució no és una institució femenina, està controlada pels homes i mantinguda 
mitjançant la violència; si bé a una petita escala local pot ser, a vegades, un negoci 
consensuat on la dona exerceix un cert control però, la realitat demostra que es tracta d’un 
grup molt minoritari, un escàs 5% de les dones tenen la llibertat de consentiment; llibertat 
que, ara per ara hem d’entendre en un concepte democràtic i no fer gastades, retorçades i 
esbiaixades interpretacions d'aquesta perquè no es troba cap d’aquestes condicions 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523406115103501043 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

atenuants a l’estat actual i global de la prostitució, l'anàlisi del qual és impossible sense la 
intrínseca relació amb el trànsit, la globalització i el tràfic de persones amb finalitats 
d'explotació sexual. El mercat mundial del sexe és gairebé completament coactiu, mantes a 
base d’alts nivells de violència i basat en la completa subordinació de les dones».1

Segons Joni Seager, al seu llibre “Atlas de l’estat de la dona al món”, la major part del tràfic 
s’ajusta a una d’aquestes quatre modalitats: segons la primera, dones que exerceixen la 
prostitució al seu país són intercanviades a un altre país pels seus “xulos”. Segons la 
segona, les xiques són venudes per famílies pobres per a la prostitució – en alguns casos ho 
saben i en altres se’ls diu que la xica serà empleada domèstica o treballadora a una fàbrica-; 
una vegada prostituïda, l’escàs valor de la xica per a la seva família baixa fins i tot més. 
Segons la tercera, les dones són arrastrades al mercat sexual amb falses promeses; primer 
són contractades com a cambreres o criades i després se les obliga a exercir la prostitució. 
Finalment i en quart lloc, existeixen evidències importants d’un mercat esclavista que 
comença pel segrestament de la dona a regions enfonsades a la pobresa.

El tràfic internacional de dones i xiquetes continua, de fet cada vegada és major, prospera a 
base de les desigualtats econòmiques entre homes i dones a totes les regions del món. On 
hi ha un home pobre, hi ha una dona encara més pobra, i així el tràfic de dones esdevé un 
negoci rendible. Els actors que mantenen aquests mercats són els proxenetes i els clients, 
els puteros, aquests últims invisibilitzats arterament però, no oblidem que no hi ha oferta 
sense demanda i si hi ha una societat que prostitueix, existeix perquè hi ha homes que 
demanden aquesta prostitució.

El 2018 segons El País, a l’Estat Espanyol hi havia 3 bordells per cada hospital. El mateix 
any El Mundo publicava que el 0,35% del PIB nacional provenia de la prostitució, és a dir 
4100 milions d’euros anuals, altres publicacions parlen de 18.000 milions però, segons 
María José Barahona, directora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la 
Universidad Complutense de Madrid, aquesta xifra és irreal, ja que, és impossible mesurar 
de forma exacta les magnituds d’una activitat que està fora de la llei. I per tant saber quantes 
dones s’hi dediquen també és impossible de saber, les xifres ballen entre 45.000 fins a 
120.000 segons fonts.

El que sí que queda clar, segons l’ONU, és que Espanya és el primer Estat europeu en 
consum de sexe pagat, i el tercer del món. Som un Estat de turisme, i el turisme sexual en 
forma part de l’oferta. A més el 39% dels homes han pagat per sexe, és a dir, el 39% dels 
homes de l’Estat espanyol són puteros.

El que també queda clar és que, parlar de prostitució és parlar de violència, de violència 
masclista exercida contra les dones, de quantificació i qualificació d’éssers humans. No hi ha 
violència més greu que aquella en la que, una persona es cosifica fins als extrems 

1 Bolaños Naranjo, Alicia. La protitución desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Médicos 
del Mundo.
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d’esdevindre un valor mercantil, i per tant susceptible a fluctuacions del mercat. El preu de 
les dones varia segons el mercat, i segons la seva edat, raça, procedència… Mentre 
existesca una sola dona mercantilitzada, totes som susceptibles de ser-ho.

A Espanya la prostitució no està regulada, el Codi Penal castiga entre dos i cinc anys la 
tracta i el proxenetisme, tot i que en la pràctica és molt complicat dur un proxeneta a la 
presó, entre altres coses perquè és imprescindible la col·laboració de la víctima. Des de 
2015 la coneguda Llei Mordassa inclou multes per a aquells que paguen per serveis sexuals 
en zones de trànsit públic on hi puguen haver menors o quan això puga posar en risc la 
seguretat vial.

Tot i això a Europa trobem diferents models, països com Dinamarca, Holanda o Alemanya 
són més permissius però, han demostrat que el problema persisteix, l’estigma de la 
prostituta continua i, segons l’informe del Parlament l’Explotació sexual i prostitució i el seu 
impacte en la igualtat de gènere de 2014, Nacions Unides demostra com no s’han assolit els 
objectius, ja que “fins al moment, la investigació mostra que on la prostitució i les activitats 
relacionades són legals, hi ha majors entrades de tràfic en el mercat sexual”.

Si tenim clar que la víctima és la prostituta, si tenim clar que el proxeneta és el criminal que 
es lucra de la compravenda d’éssers humans, també hem de tindre clar que els clients són 
l’altra pota fonamental per a la supervivència de la prostitució. Fins ara mai s’ha posat el 
focus sobre el putero, sempre se’ls ha invisibilitzat i protegit, quan precisament la demanda 
és la que crea l’oferta. Els països abolicionistes consideren la prostitució com un atemptat 
contra la dona, incompatible amb la igualtat de gènere i els drets humans. Suècia milers 
d’homes han estat multats des que va començar a perseguir el client en 1999. De fet el 
model suec està basat en quatre pilars: criminalitzar els compradors, descriminalitzar les 
prostitutes, oferir ajuda i serveis a les prostitutes per deixar la indústria del sexe i, 
conscienciar i educar el públic en general.

La prostitució no és una feina, no hi ha dignitat en l’exercici del qual s’aprofiten moltes 
persones, i que no és precisament la que l’exerceix, a costa de la salut mental i física, la 
baixa autoestima, la pobresa, les condicions socials del país d’origen… és tant sols un 
benefici econòmic que és fàcil d’obtindre en un negoci d’escassa inversió econòmica i que 
conjuntament amb totes aquestes circumstàncies condueixen al fet que el 95% de les dones 
que l’exerceixen ho facen sense sentit de llibertat, al concepte primigeni de llibertat i no al 
manipulat concepte de llibertat al·legada per un sector minoritari que pretén globalitzar els 
interessos personals; la necessitat de l’existència de la prostitució no depèn de la necessitat 
real de ningú (un altre argument repetit amb l’esperança que es faça realitat), ja que les 
necessitats i carències afectives que puga tindre un home, les pot tindre també una dona i 
perquè les necessitats de la persona no poden ser limitades, no podem convertir tota 
fantasia -Incloses les perversions- en un treball, o acceptar-les sense cap qüestionament.
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Per tot això, presentem al Ple de l'Ajuntament d’Alcoi la proposa d'adopció dels següents 
ACORDS:

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a contemplar la prostitució 
com una forma de violència de gènere dins el paquet de les mesures legislatives de 
protecció front a aquella: inclusió en cases d’acollida, renda d’inserció activa, possibilitat de 
refugi i asil com a causa de tracta o tràfic...

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a realitzar una actuació per 
fer front a la publicitat de l’explotació sexual i, amb caràcter extraterritorial, per a fer front al 
turisme sexual.

TERCER: Instar al Govern Espanyol a, tal com va informar la ministra Carmen Calvo, 
realitzar una llei abolicionista de la prostitució abans que s’acabe aquesta legislatura i que, 
d’acord amb les informes de CEDAW i la Decisió Marc del Consell d’Europa, de gener de 
2004, per a tots els Estats Membres, es penalitze als clients prostituïdors, agreujant-se les 
penes en els suposats casos de menors de 18 anys

QUART: Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze una campanya de sensibilització (en xarxes, 
mitjans de comunicació i al carrer) en matèria de prostitució com a forma de violència i 
vulneració dels drets, dirigida tant als potencials usuaris com als joves, la població en risc de 
processos de prostitució i la ciutadania en general.»

La Sr. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís, lligs els punts d’acord, incorporant 
al punt quart l’esmena que els va fer la Sra. De Gracia del Partit Socialista, que queden en 
els següents termes:

«PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a contemplar la 
prostitució com una forma de violència de gènere dins el paquet de les mesures legislatives 
de protecció front a aquella: inclusió en cases d’acollida, renda d’inserció activa, possibilitat 
de refugi i asil com a causa de tracta o tràfic...

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a realitzar una actuació per 
fer front a la publicitat de l’explotació sexual i, amb caràcter extraterritorial, per a fer front al 
turisme sexual.

TERCER: Instar al Govern Espanyol a, tal com va informar la ministra Carmen Calvo, 
realitzar una llei abolicionista de la prostitució abans que s’acabe aquesta legislatura i que, 
d’acord amb les informes de CEDAW i la Decisió Marc del Consell d’Europa, de gener de 
2004, per a tots els Estats Membres, es penalitze als clients prostituïdors, agreujant-se les 
penes en els suposats casos de menors de 18 anys

QUART: Que l’Ajuntament d’Alcoi augmente i potencie les campanyes de sensibilització (en 
xarxes, mitjans de comunicació i al carrer) en matèria de prostitució com a forma de 
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violència i vulneració dels drets, dirigida tant als potencials usuaris com als joves, la població 
en risc de processos de prostitució i la ciutadania en general.»

Sr. Abad: Des de Vox rechazamos la prostitución, principalmente, por una razón de 
dignidad. No todo es cuestión de números en la política o en la economía. 

La dignidad de las personas es un valor fundamental que debe estar protegido. Una vez 
más la izquierda utiliza…. ―ya? Sra. Presidenta: Algú té micro…? Podeu apagar-lo? Elisa, 
senyora Guillem, pot apagar el micro? Gràcies. Sr. Abad: Continuo―. Una vez más, la 
izquierda utiliza el problema social para perseguir al hombre, utilizando, en la mal llamada 
violencia de género, mientras son sus formaciones políticas las que todavía impiden la 
investigación del abuso a menores tuteladas en Mallorca a pesar del requerimiento de la 
Unión Europea.

En Vox estamos en contra de la prostitución por todo lo que conlleva, desde la trata de 
blancas hasta el tráfico de seres humanos, ya sea de niños, niñas, hombres o mujeres.

Vox ha propuesto un protocolo de colaboración entre las fuerzas de seguridad y las distintas 
oenegés para evitar que la víctima en situación de vulnerabilidad, desamparo y, en 
ocasiones, ilegal no denuncie por miedo; incluso ha exigido controles más exhaustivos en 
los aeropuertos, con entrevistas a personas sospechosas de viajar bajo coacción.

Nuestro partido ha reclamado la necesidad de que se realice la identificación, recuperación y 
reinserción en la sociedad de las mujeres víctimas de trata, así como que se les facilite el 
retorno a sus países de origen si lo desean.

No vamos a asomarnos a una moción con trasfondo ideológico, donde siempre acusan al 
hombre como único responsable de los malos que sufre las mujeres, como únicos 
responsables de la prostitución. Es una cuestión de personas buenas o malas, 
independientemente del sexo, aunque al paso que vamos hasta el sexo será difícil de 
determinar. 

A nuestro juicio, el objetivo de esta iniciativa de Compromís es levantar humo para tapar las 
miserias del gobierno del Botànic, que esta llevando a los valencianos a la ruina.

Mientras sigan sin condenar o investigar el abuso a menores en Mallorca, nuestro voto no 
puede ser favorable. Gracias.

Sra. Obiol: Gràcies. Bon dia a totes i tots, encara no havia parlat i sí que volia mostrar la 
meua alegria de vore la senyora García entre nosaltres, i també enviar-li ànims al senyor 
alcalde.

Feia, ho he dit alguna vegada ací, però fa un parell de setmanes llegia una entrevista a Mari 
Luz Esteban, que és una feminista molt reconeguda d’Euskadi, que deia que a vegades 
parlem de coses molt complexes, amb poc temps i amb gent que té poca formació al 
respecte. I a mi em fa patir que aquestes mocions que presentem ací en el plenari, i que a 
més podem parlar tres o quatre minuts, facen més mal que bé. Sobretot després d’escoltar 
el senyor Abad, que continua..., com més… existix el debat. El senyor Abad no és més que 
un altaveu d’un debat que existix al carrer, que continua veient aquests problemes com 
problemes individuals de persones, quan són problemes estructurals. No estem parlant dels 
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homes amb noms i cognoms, que també; sinó que estem parlant de les seues posicions 
estructurals en un sistema on s’inclou el capitalisme i on s’inclou el patriarcat, i això és 
fonamental. Per tant, a mi em fa patir que aquests debats ràpids sobre temes molt 
complexos donen ales precisament a posicions com les que ha manifestat el senyor Abad. 

Tot i així, agraïm que no estem tampoc a favor de presentar en el plenari mocions que se 
n'isquen molt dels nostres àmbits de competències ací al municipi, però crec que hem 
d’agrair que aquest debat es puga produir a la ciutat. I, per això nosaltres hem presentat una 
esmena al respecte, que venia també a ampliar l’esmena que havia presentat el Grup 
Municipal Socialista per a poder fer que en aquestes campanyes o en aquest debat que 
hauríem d’iniciar a la ciutat.... perquè a Alcoi també hi ha prostitució..., a vegades pensem 
que a Alcoi no passen les coses que passen al món, però ací també n’hi ha i, per tant, 
hauríem de buscar la manera d'erradicar-la i hauríem de buscar la manera també de generar 
un debat seriós, profund i amb la gent i amb les dones implicades. Que això és molt 
important, que no parlem nosaltres d’ací des de la nostra posició de poder, de les realitats 
que passen a altres persones; sinó que intentem també integrar-les en el debat i escoltar-
les. I, per tant, pensem que això seria molt important. Que a banda de la sensibilització, a 
banda de campanyes de sensibilització, hauríem de poder iniciar des de l’àmbit local, que 
nosaltres estem convençudíssims que es pot fer, tractar de canviar les condicions materials 
que generen aquesta situació, que al final va en contra, al final i al començament, va en 
contra dels drets humans de les persones perquè estem comprant i venent persones.

I, per això, amb totes les cauteles que des de Guanyar manifestem, i que veiem molt 
complicat abolir la prostitució, si no s’abolixen les seues causes, que són d’arrels profundes 
amb el sistema capitalista, nosaltres aprovarem la moció, s’aprove o no la nostra esmena, 
que pensem que és important. Però, s’aprove o no l’esmena, pensem que és important estar 
al costat, com també fa uns mesos vam presentar una moció sobre la tracta i es va aprovar, 
la senyora Aranza de Gracia... ho vam aprovar amb majoria. En aquest plenari pensem que 
és important iniciar aquests debats, però també pensem que és important que no es queden 
només en aquest saló de plenaris, sinó que vagen més enllà. Gràcies.

Sra. Presidenta: Senyor Ferrándiz, no el sentim... gens. No, no se sent.

Sr. Ferrándiz: Em sentiu?

Sra. Presidenta: Ara sí.

Sr. Ferrándiz: Bé, bon dia totes i tots. Com encara no havia intervingut, el primer que volia 
fer, com les meues companyes, és donar-li la benvinguda a la companya del Partit Popular, 
a Lirios García. Ens alegrem de tindre’t de nou entre nosaltres. I desitjar-li també a l’alcalde 
una prompta recuperació.

La prostitució és un privilegi masculí que ha sobreviscut a molts canvis a les nostres 
societats. La prostitució és una forma d’explotació que ha de ser abolida i no una professió 
que s’ha de reglamentar, perquè és una forma de violència, una forma de violència contra 
les dones. 
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I, senyor Abad, no ho diu cap partit d’esquerres, ho diu una resolució del Parlament Europeu 
de 2014, que considera que pel seu impacte contra la igualtat de gènere, la prostitució és 
incompatible amb la dignitat de les dones i contrària als principis dels drets humans.

Depenent d’estudis, cap a un 90-95% de les dones que acaben en la prostitució provenen 
de la tracta i el tràfic il·legal de persones, destinades a l’explotació sexual. Plantege una 
pregunta, el fet que es pague una quantitat de diners pot transformar un abús en un treball?

Regular la prostitució legitima, equival a acceptar un model de relacions asimètriques entre 
homes i dones. Establir i organitzar un sistema de subordinació i de dominació cap a les 
dones i els seus cossos. Si convertim aquesta violència en una professió com qualsevol 
altra, com podem construir societats i ciutats que eduquen en la igualtat? Com, en una 
societat on a les xiquetes se les oferix com una eixida laboral la venda del seu cos o ser 
explotades i humiliades en benefici de proxenetes? I als xics els arriba un missatge que 
podem utilitzar-les com objectes mercantilitzats i comprar els seus cossos amb els diners.

Per aquest motiu, compartim i defensem l’ambiciosa postura del moviment abolicionista i del 
grup que proposa aquesta moció, i que busca anar a l’arrel d’un problema que ens afecta a 
totes i tots d’una forma o d’una altra, i que afecta directament, com he dit abans, els drets 
humans de moltes persones. Drets essencials que estan fora de tota discussió, els de tota 
persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap 
compensació econòmica.

Canviar el destí de xiquetes i xiquets que estan en les xarxes de prostitució, implica plantejar 
un sistema econòmic també més just i més sostenible. Canviar el seu destí, implica 
perseguir les màfies i no afavorir la seua instal·lació al nostre país, amb una legislació que 
és molt permissiva i que ens convertix en la primera destinació de turisme sexual d’Europa.

Canviar el seu destí implica transformar la mentalitat de molts homes, i no tan sols amb 
sancions o amb rebuig social, que també; sinó amb educació.

Erròniament es diu que la prostitució sempre ha existit, però també les guerres, la tortura, 
l'esclavitud infantil, i això no és cap prova de legitimitat o de validesa.

Tenim el deure d’imaginar, lluitar i treballar per un món sense prostitució, de la mateixa 
forma que hem aprés a imaginar un món sense esclavitud, sense violència de gènere, sense 
infanticidis o sense mutilacions genitals femenines. Només, així, serem capaços de deixar a 
les següents generacions un món més just i igualitari.

Sra. Presidenta: Vaja acabant... ah, ja ha acabat. Correcte.

Sr. Marcos Martínez: Gracias señora Zamorano, buenos días a todos. Y por supuesto, 
alegrame por la compañera García, que ya está recuperada del todo, y un saludo y muchos 
ánimos al señor alcalde.

Bueno, en Ciudadanos creemos que la mejor respuesta al problema de la prostitución es la 
regulación, para proteger los derechos de todos los trabajadores, y sobre todo trabajadoras 
sexuales que la ejercen.

Es la que de verdad refleja los valores progresistas, liberales y feministas, la que no cierra 
los ojos al problema y a la respuesta valiente, ya que no se ha puesto en marcha… ya que 
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se ha puesto en marcha, perdón, en otros países europeos como Alemania, Holanda, 
Austria o Suiza.

Regular la prostitución es la mejor manera de luchar contra las mafias y la trata de seres 
humanos, además, debemos asegurar que la minoría que quisiera ejercerla 
voluntariamente, pueda hacerlo sin coacciones ni delitos, sin estar en la calle y con controles 
sanitarios, fiscales y protecciones sociales. Se trata, en definitiva, de garantizar derechos y 
proteger a las personas.

En Ciudadanos apostamos por regular la prostitución para: 

 perseguir de forma implacable y eficaz la trata de personas, el peor drama asociado 
al estado actual de la prostitución, y su uso por parte de las mafias.

 Acabar con el proxenetismo y las situaciones de vulnerabilidad y abuso que genera.

 Dar formación y salidas laborales a quienes se ven obligados a ejercer la prostitución 
por la pobreza o la falta de oportunidades.

 Garantizar la dignidad, los derechos y proteger eficazmente aquellas personas que, 
de manera libre y voluntaria, eligen ejercer la prostitución. Debemos combatir el 
estigma que sufren y promueven su interioridad social, rechazando los discursos que 
las empujan a la marginalidad.

En Ciudadanos creemos en la dignidad de todas las personas que ejercen la prostitución, 
por eso, de manera urgente, queremos actuar contra las mafias que trafican y explotan con 
fines sexuales a las personas, que es uno de los peores problemas asociados al estado 
actual de la prostitución en España.

Creemos que es fundamental dotar de recursos y herramientas a todas aquellas personas 
que busquen una alternativa económica y laboral a la prostitución, invirtiendo en su 
formación, empleabilidad y captación profesional.

Además, queremos acabar con la marginalidad, que se traduce sistemáticamente en 
perpetuación de la pobreza, vulneración de derechos, menoscabo de la salud y degradación 
moral de las personas.

Ninguna persona es indigna por ejercer la prostitución, y por eso la solución valiente es 
apostar por su regulación, en lugar de encarar el problema de la prostitución de frente para 
encontrar una solución, se prefiere cerrar los ojos y esperar que desaparezca solo, cuando 
ya sabemos que no va a ocurrir. Además, parece que Compromís en esta moción quiera 
esconder que esta moción… en la moción la diversidad que existe en el ámbito, y que se 
centra el problema en el ámbito de la mujer y no tenga en cuenta a otros colectivos 
importantes que padecen o sufren esta situación de vacío legal y de privación de derechos.

En definitiva, se actúa ignorando la complejidad de la prostitución, sin distinguir entre trata, 
proxenetismo, prostitución por necesidad económica y prostitución libre y voluntaria. Se trata 
de un fenómeno complejo que exige actuar en distintos frentes, poniendo medidas distintas 
en cada uno de ellos. El reto es acabar con la prostitución que no se ejerce de forma libre y 
voluntaria y proteger, al mismo tiempo, a las trabajadoras y trabajadores sexuales que 
quieren ejercerla voluntariamente. En ciudadanos pensamos... ―Sra. Presidenta: Vaja 
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acabant― sí, en Ciudadanos pensamos que el Estado debe perseguir a las mafias que 
explotan a personas a través de la prostitución, y a la vez regulan la situación de quienes la 
ejercen en su uso de libertad sexual y sin coacciones. Negar la realidad y agarrarse al 
puritanismo solo beneficia a los delincuentes, por lo que nuestro grupo municipal votará en 
contra de esta moción. Gracias.

Sra. Lirio García: No, no se puede legalizar una cuestión que atenta contra la dignidad de 
las mujeres y que la mayoría de los caos esconde violencia contra ellas. Tenemos que 
trabajar en la línea de desarrollar políticas que consigan la abolición de la prostitución y todo 
lo que conlleva. Es el momento de trabajar todos los partidos a la una. Es una cuestión que 
hay que trabajar desde la unidad y el consenso, para abolir esta lacra.

Desde el PP, como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, somos 
partidarios de luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de 
explotación sexual. El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España, lo hacen 
siendo víctimas de explotación sexual.

Las cifras son muy claras, la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen 
de forma libre, por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad, 
hacia la erradicación de la violencia; pero luego permanece impasible ante esta actividad. El 
cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado, y 
esta actividad conlleva muchas veces maltrato y prácticas abusivas sobre una mujer que no 
tiene poder para decidir que puede hacer.

Por todo ello, debemos trabajar en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, y 
por tanto apoyamos la moción presentada por Compromís.

Sra. De Gracia: Gràcies, senyora Zamorano.

Des del feminisme socialista hem d’oferir respostes i solucions fins a aconseguir que la 
prostitució siga passat, fins a l’abolició de la prostitució. Perquè la prostitució és pobresa, és 
racisme, és masclisme i és explotació.

L’abolicionisme que té la llarga trajectòria en el si del feminisme. La prostitució és un dels 
elements fonamentals del patriarcat, és l’element constitutiu ancestral de les societats 
discriminatòries. Masclismes, del sexisme rampant en tot el planeta. Perquè representa 
l’accés i, per tant, el poder per a accedir al cos de les dones, faltant al respecte de la llibertat 
i al conjunt dels seus drets humans.

Davant del fet d’aparença neoliberal, que també des de les posicions progressistes se’ns fa 
creure que estem parlant de la llibertat de les dones, quan en realitat no existix llibertat per 
triar des de la fragilitat, la misèria, la pobresa, la marginació social i, per descomptat, no 
existix quan eres traficada i obligada a exercir la prostitució.

La prostitució no és l’eixida, és una desgràcia immensa. La seua abolició hauria de ser una 
obligació de la democràcia en qualsevol lloc del món i una obligació, per tant, de l’Estat per a 
poder fer aquestes lleis de l’abolició.
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No parlem de llibertat, ni de professió, estem parlant dels drets vulnerats de les dones i dels 
menors. Treballar per l’abolició de la prostitució és combatre no tan sols el masclisme i la 
violència sexual, sinó també lluitar contra la injustícia social i la pobresa.

Hem d'anar cap avant, cap a l’abolició de la prostitució. I ho repetisc, i ho repetisc perquè 
conste, perquè hi quede, perquè la gent que està escoltant-nos sàpia que estem parlant de 
l’abolició de la prostitució. 

El feminisme socialista ha de respondre a tres fenòmens: en primer lloc, el neoliberalisme 
salvatge que mercantilitza els cossos de les dones per a satisfer desitjos d’uns altres; en 
segon lloc, la pobresa, la pobresa perquè són dones pobres les dones que són prostituïdes, 
les que són comprades, les que són llogades i el racisme sexualitzat, tot el que es manifesta 
demanant les dones de races, per edats, per nacionalitats.

Una societat que aspire a la igualtat no pot vendre cossos, hem de garantir la dignitat de la 
vida de totes les dones.

Sra. Guillem: Gràcies de nou. 

Bé, avui no només m’alegre amb la senyora García que estiga bé, sinó que m’ha donat una 
tremendíssima alegria, no s’ho pot imaginar.

Crec que el resum està en una cosa que acaba de dir la senyora De Gracia, no hi ha llibertat 
des de la marginalitat, crec que aquest és el resum, no?

El problema d’avui: parlem de drets humans, de violació, de valoració i quantificació 
econòmica de persones. Del dret a ser concebuda com a tal.

Parlem de si considerem que una gran població tinga el dret de ser concebuda com a 
persona, perquè no ens equivoquem, fins ara el nostre imaginari col·lectiu ha estat construït 
al voltant de l’existència d’una pseudoclasse de dones que no valen tant com les altres, 
parlem de legalitzar una activitat que estigmatitza les dones. Encara que tot fóra molt normal 
i les prostitutes pogueren exercir com a tals, amb tots els drets laborals, la seua professió 
continuarà sent una professió de mala dona. Continuaran sent discriminades, continuaran 
amb l’estigma de puta; i, per tant, també els seus fills i filles. L’insult de «fill de puta» 
continua sent un dels més utilitzats i ofensius arreu del món.

També podem parlar d’una clara intenció de llavada de cara; perquè amb la legalització, 
l’única persona que no patirà serà el client. El putero estarà ben vist, no haurà d’amagar-se, 
encara que ara per ara tampoc no és que s’amague molt. I la prostituta continuarà portant el 
senyal de dona de segona. Però, sobretot, continuara existint l’explotació humana, 
continuarà existint el tràfic de persones per a l’explotació sexual.

Vostés saben que és una caixa B?, veritat? Per desgràcia vivim en un Estat on tots sabem 
això què és. I la legalització d’unes poques portarà a la continuació de l’explotació de la 
immensa  majoria. I no ho dic jo, ho diu l’informe de Metges del Món, convide a pegar-li una 
ullada. No m’he inventat res, no és que jo siga més llesta que ningú, és que he buscat amb 
les persones que en saben més que jo. Metges del Món va fer aquest informe per a la 
Comissió Europea. De veritat, vos el recomane.
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Per una altra banda, intentar fer un debat on s’expose públicament un sector que 
s’estigmatitza..., el sector més estigmatitzat de la història, quan precisament el que 
necessiten moltes vegades és, fins i tot, canviar de localitat per a poder començar de zero, 
amb absolut anonimat, no em sembla la millor idea.

Parlar-ne, sí; fer públic el dolor i les conseqüències, sí; però sempre respectant l’anonimat 
voluntari de les víctimes. I, tal vegada, el debat hauria de fer-se amb expertes, però no amb 
víctimes.

Per acabar, justificar la prostitució amb la llibertat d’elecció, és absurd; sobretot, perquè 
parlem que el 95% no vol ser prostituïda. I, per tant, vostés volen legalitzar-la per un 
percentatge absolutament absurd. Vaig a posar-li un exemple al senyor Martínez. Està 
prohibit conduir si s’ha consumit alcohol o drogues, ja que el 60% dels accidents de trànsit 
estan produïts per toxicologia. Per tant, com un 40%, no, doncs deixem que es puga conduir 
borratxo; a què sembla una barbaritat? Veritat que sí.

Senyor Abad i senyor Martínez, intentar igualar la prostitució masculina amb la femenina o la 
situació de les dones amb la dels homes, és, una vegada més, un despropòsit. Si bé els 
homes prostituïts mereixen exactament el mateix respecte i consideració que les dones, no 
oblidem que parlem d’un tema on la immensíssima majoria de les explotades són dones, i 
els explotadors i consumidors són homes, fins i tot quan parlem de prostitució masculina, la 
gran majoria de clients també són homes. Per tant, és més que evident que es tracta d’un 
problema d’educació masclista. I com parlava la senyora Obiol, és un problema estructural. I 
no tan sols no acaba amb una il·legalització i persecució del consumidor, acaba sobretot 
amb educació, i just ací és on podem fer més els ajuntaments, i per aquesta raó demane el 
vostre suport davant una moció que parla dels drets més bàsics, que són els drets humans.

Sr. Abad: Gracias señora Zamorano.

Compañeros de Guanyar y señora Guillem, su doble moral y su obsesión contra Vox les 
hace manipular mis palabras. O sea, es que… me están diciendo cosas que yo hoy no he 
dicho. Ustedes continúan con su argumento en contra de Vox y manifestando un argumento 
que hoy yo no he dicho nada. Me han comparado con las palabras del señor Martínez, 
señora Guillem, yo no he dicho nada parecido a lo que ha dicho el señor Martínez, además, 
desde el principio he dicho que Vox rechaza la prostitución. Nada más empezar, son mis 
primeras palabras. Y ustedes continúan diciendo todo lo contrario. Y hoy yo no lo he 
manifestado. Pero bien, estas palabras dichas por otros grupos políticos, ustedes las 
aceptan, les gustan más. No lo entiendo. Pero bien, ustedes sigan con su argumento de 
demonización a Vox, y nosotros continuaremos por nuestro camino, que creemos que es el 
correcto. Muchas gracias.

Sra. Obiol: Gràcies. 

No, no, des de Guanyar pensem que el que és preocupant és el que vosté, com altres, 
amplifiquen. Que les qüestions són individuals, que els problemes són individuals i es 
resolen individualment i no de manera estructural. 

Nosaltres volem incidir en un parell de coses que ja hem exposat a l’inici. Volem manifestar 
les nostres cauteles, però si encara tenim cauteles en l’abolicionisme. Imagineu-vos amb el 
regulacionisme, perquè el que pensem que hauríem d’estar concentrats és a remoure, i 
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torne a incidir-hi, les relacions de poder que generen que hi haja prostitució i que tantes 
dones  no troben una altra opció per a buscar-se la vida així. Per tant, això és el que no... 
crec, no tan sols amb educació, sinó amb altres mesures econòmiques, crec que hauríem 
d’estar centrats a remoure-ho. Perquè trobem... o trobe, perquè açò ja sí que és personal, 
trobe molt hipòcrita  que ens neguen postulats neoliberals quan parlem de prostitució, i no es 
neguen, sinó que a l’inrevés, ho accepten, quan parlem de polítiques del mercat de treball o 
quan parlem de polítiques de l’estat de benestar, quan tot està estretament relacionat. I 
estem parlant del mateix: del mal que ens fa el sistema capitalista i el patriarcat, que nega 
les condicions mínimes de dignitat en la vida a col·lectius cada vegada més grans de 
persones. I, per tant, crec que en això hauríem de lluitar. 

La prostitució no és més que la conseqüència d’aquest sistema; però, tot i així, nosaltres, 
incidint en aquestes cauteles i incidint en aquesta necessitat, que sobretot en l’àmbit local 
anem més enllà de manifestar en un post, en xarxes socials que estem en contra de la 
prostitució o d'acolorir les nostres fonts i els nostres ponts, que anem més enllà i que 
intentem canviar, en la mesura de les nostres... el nostre xicotet marge d’acció que tenim en 
l’àmbit local, aquelles condicions materials de vida que produïxen aquesta situació de 
degradació i aquesta situació en contra dels drets humans de tantíssimes persones, 
bàsicament dones. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou.

Jo, primer que res, m’agradaria repetir la pregunta. El fet que es pague una quantitat de 
diners pot transformar una forma de violència i un abús en un treball? Perquè crec que ens 
hem de preocupar, si considerem que s’ha de regular una cosa que atenta directament 
contra els drets humans. Crec que és una cosa greu el que s’ha dit.

Simplement, per acabar, m’agradaria comentar que, evidentment, aquesta és una qüestió 
complexa, com comentava la senyora Obiol. És complicat parlar d’açò amb el temps limitat 
que tenim, però bé. Simplement, per acabar, m’agradaria dir que mentre assolim aquest 
horitzó abolicionista, és igual d’important que les institucions públiques treballen per a oferir 
alternatives reals a aquelles dones que tracten d’abandonar les xarxes de prostitució, 
garantir una alternativa formativa i laboral, una atenció sanitària digna i específica, una 
alternativa habitacional segura i les mesures que siguen necessàries per a garantir que 
aquestes persones tinguen cobertes les seues necessitats més bàsiques. Per a evitar així 
que siga la pobresa allò que les porte a la prostitució. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez: Gracias de nuevo señora Zamorano.

Mire, señora Guillem, ser borracho no es un oficio, al menos yo lo tengo entendido así, con 
lo cual no se podría comparar.

Bueno, según a lo que decía el señor Ferrándiz, bueno, en los casos de las personas que 
son libres de ejercer este oficio, el sexo consentido no sería violencia. Y desde Ciudadanos 
siempre hemos estado de acuerdo que hay… que lo que hay que combatir y lo que hay que 
erradicar es el proxenitismo y la trata, en ese aspecto estamos todos de acuerdo; pero habrá 
que mirar las formas y las maneras para que prevalezcan los derechos de todo el mundo, 
incluso aunque sea un 5%, como decía la señora Guillem, «es que se le tachará de tal y de 
cual», bueno, pero será la elección de esa persona. Que hay gente que vive de eso y vive 
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muy a gusto de eso y muy bien de eso, y tampoco tenemos el porqué nosotros legislar en su 
contra.

Y además, no es un problema solo de mujeres; de mujeres, de hombres, de transexuales, 
de lesbianas, de mucha gente que también ve una salida en este aspecto, en este terreno. Y 
lo que habría que luchar y todos nos tendríamos que poner de acuerdo, es en que no se 
aprovechen de estas personas, de las personas que no quieran, en ese caso sí que es una 
violencia sexual; pero si también defender los derechos de las que sí quieren. Por ejemplo, 
las prostitutas no pueden tener un sindicato porque no es legal, pero por poner un ejemplo 
que nos viene en estos días, los manteros sí; entonces, es una diferencia de trato, estamos 
hablando los otros. Y yo creo que es de bastante sentido común. ¿Es una caja B? Sí, 
precisamente porque no está regulado por ley señora Guillem.

Y yo creo que con esto, pues ya cierro mi intervención. Gracias.

Sra. Lirio García: Sí… no, únicamente aconsejar el visionado de una serie que he visto 
estos días, que es Sky Rojo, y que yo creo que…, que bueno, que a todos nos puede abrir 
un poquito los ojos, aunque yo creo que todos tenemos claro el tema.

Y bueno, señora Guillem, me alegro de que se haya alegrado de nuestra postura, valga la 
redundancia; pero no se debe sorprender tanto. Este tema lo tenemos clarísimo desde 
nuestro grupo y lógicamente desde nuestro partido. Es un tema que tenemos claro y sin 
ningún tipo de fisuras, es algo que recordamos y que totalmente condenamos. Nosotros no 
estamos a favor de que algo así se legalice. Gracias.

Sra. De Gracia: Gràcies, senyora Zamorano.

Tan sols vull dir que gràcies a la senyora Guillem per acceptar la nostra esmena, perquè 
nosaltres, des d’ací, des de l’Ajuntament, des del Departament, sí que s’hi treballa. 
Treballem a poc a poc, però treballem, i volem treballar més; per això era incidir en el fet que 
anem a treballar més endavant aquest tema. Perquè l’explotació sexual si que existix, és 
perquè hi ha homes que la demanen, hi ha joves que estan... que veuen amb normalitat 
aquest tema.

Ràpidament vaig a llegir un comentari d’un jove, el nom és fictici, és un article d’un periòdic, 
El Confidencial: Miguel, 23 años, «sin decir quien es, es un chico que juega al fútbol, su 
procedencia, recurre a estos servicios porque es fácil y rápido, no es caro y no tienes 
complicaciones». Un altre xic, Juan, 22 años, «para mí las putas son un servicio más». Açò 
són fets reals, comentaris reals de joves, creu que açò és la generació que volem? Perquè 
nosaltres, no; està clar que no, i treballarem i lluitarem perquè açò no continue més.

Els nostres joves no han de tindre estos pensaments, perquè l’educació és molt important. 
L’abolicionisme és el que hem de treballar. Moltes gràcies.

Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyora Zamorano.

Seré molt breu. Senyor Abad, d’ofensa, cap. Si se n’adona, el que he intentat dir-li és que 
vosté sí que està posant a la mateixa altura... bé, està victimitzant l’home, quan estem 
parlant precisament que la víctima és una dona.
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Senyor Martínez, la llei, la llei legisla igual el trànsit que el sistema laboral, per si no ho 
sabia. Són qüestions complexes, és cert, però crec que hem de començar ja a alçar la veu i 
demanar la llibertat de totes les persones, i sobretot d’altres persones que pateixen... bé, és 
una esclavitud i, com bé s’ha dit abans, ho torne a dir, no hi ha llibertat des de la 
marginalitat, com havia dit la senyora De Gracia.

Acabaré molt ràpidament. Senyor Martínez, si has de pagar per un sí, és un no.

Sra. Presidenta: Passem a votació, entenc que s’accepten les esmenes, les dues 
plantejades, i passem a la votació.

Sr. Ruiz: Senyora Zamorano, disculpe, és que no coneixem quins són els continguts de les 
esmenes introduïdes.

Sra. Guillem: Eh, puc dir...

Sra. Obiol: Nosaltres tampoc... tindre la setmana passada.

Sra. Guillem: Puc parlar?

Sra. Zamorano: Sí, és clar.

Sra. Guillem: Sí, l’esmena del Partit Socialista sí que estava ja, i és la que he llegit ja al 
començament, al quart punt, d’acord? La segona esmena era la que havia plantejat 
Guanyar, però sí que he contestat que nosaltres no acceptem el fet que es faça un debat 
públic en què puguen... bé, en què intervinguen precisament les prostitutes, perquè el que 
volen eixes persones..., considerem que és, precisament, açò... com es diu... una intimitat, 
pel problema que té eixa estigmatització. Per tant, el que li estàvem comentant a la senyora 
Obiol ha sigut que em sembla bé un debat, però sempre que es faça amb experts, però no 
amb víctimes.

Sra. Presidenta: Bé, aleshores s’acceptaria l’esmena del PSOE, no la de Guanyar, i es 
votaria tal qual s’ha llegit al principi.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), GUANYAR ALCOI 
(2) i PODEM (2), amb els vots en contra dels regidors del Grup Municipal CIUDADANOS (2), 
i amb l’abstenció del Grup Municipal VOX (1), aprova la moció del Grup Municipal 
Compromís que incorpora l’esmena del Grup Municipal Socialista, en els termes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segon informe de Metges del Món (Espanya) «L’explotació sexual de les dones és un 
problema de salut pública i desigualtat de gènere, basat en les relacions de dominació i 
explotació, que comporta una violència de gènere al tindre com objecte d’intercanvi 
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mercantilista de la sexualitat i el cos de les dones i estigmatitza-les per a gairebé totes les 
seves relacions socials i, en definitiva, una greu vulneració dels drets humans.

La prostitució no és una institució femenina, està controlada pels homes i mantinguda 
mitjançant la violència; si bé a una petita escala local pot ser, a vegades, un negoci 
consensuat on la dona exerceix un cert control però, la realitat demostra que es tracta d’un 
grup molt minoritari, un escàs 5% de les dones tenen la llibertat de consentiment; llibertat 
que, ara per ara hem d’entendre en un concepte democràtic i no fer gastades, retorçades i 
esbiaixades interpretacions d'aquesta perquè no es troba cap d’aquestes condicions 
atenuants a l’estat actual i global de la prostitució, l'anàlisi del qual és impossible sense la 
intrínseca relació amb el trànsit, la globalització i el tràfic de persones amb finalitats 
d'explotació sexual. El mercat mundial del sexe és gairebé completament coactiu, mantes a 
base d’alts nivells de violència i basat en la completa subordinació de les dones».1

Segons Joni Seager, al seu llibre “Atlas de l’estat de la dona al món”, la major part del tràfic 
s’ajusta a una d’aquestes quatre modalitats: segons la primera, dones que exerceixen la 
prostitució al seu país són intercanviades a un altre país pels seus “xulos”. Segons la 
segona, les xiques són venudes per famílies pobres per a la prostitució – en alguns casos ho 
saben i en altres se’ls diu que la xica serà empleada domèstica o treballadora a una fàbrica-; 
una vegada prostituïda, l’escàs valor de la xica per a la seva família baixa fins i tot més. 
Segons la tercera, les dones són arrastrades al mercat sexual amb falses promeses; primer 
són contractades com a cambreres o criades i després se les obliga a exercir la prostitució. 
Finalment i en quart lloc, existeixen evidències importants d’un mercat esclavista que 
comença pel segrestament de la dona a regions enfonsades a la pobresa.

El tràfic internacional de dones i xiquetes continua, de fet cada vegada és major, prospera a 
base de les desigualtats econòmiques entre homes i dones a totes les regions del món. On 
hi ha un home pobre, hi ha una dona encara més pobra, i així el tràfic de dones esdevé un 
negoci rendible. Els actors que mantenen aquests mercats són els proxenetes i els clients, 
els puteros, aquests últims invisibilitzats arterament però, no oblidem que no hi ha oferta 
sense demanda i si hi ha una societat que prostitueix, existeix perquè hi ha homes que 
demanden aquesta prostitució.

El 2018 segons El País, a l’Estat Espanyol hi havia 3 bordells per cada hospital. El mateix 
any El Mundo publicava que el 0,35% del PIB nacional provenia de la prostitució, és a dir 
4100 milions d’euros anuals, altres publicacions parlen de 18.000 milions però, segons 
María José Barahona, directora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la 
Universidad Complutense de Madrid, aquesta xifra és irreal, ja que, és impossible mesurar 
de forma exacta les magnituds d’una activitat que està fora de la llei. I per tant saber quantes 

1 Bolaños Naranjo, Alicia. La protitución desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Médicos 
del Mundo.
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dones s’hi dediquen també és impossible de saber, les xifres ballen entre 45.000 fins a 
120.000 segons fonts.

El que sí que queda clar, segons l’ONU, és que Espanya és el primer Estat europeu en 
consum de sexe pagat, i el tercer del món. Som un Estat de turisme, i el turisme sexual en 
forma part de l’oferta. A més el 39% dels homes han pagat per sexe, és a dir, el 39% dels 
homes de l’Estat espanyol són puteros.

El que també queda clar és que, parlar de prostitució és parlar de violència, de violència 
masclista exercida contra les dones, de quantificació i qualificació d’éssers humans. No hi ha 
violència més greu que aquella en la que, una persona es cosifica fins als extrems 
d’esdevindre un valor mercantil, i per tant susceptible a fluctuacions del mercat. El preu de 
les dones varia segons el mercat, i segons la seva edat, raça, procedència… Mentre 
existesca una sola dona mercantilitzada, totes som susceptibles de ser-ho.

A Espanya la prostitució no està regulada, el Codi Penal castiga entre dos i cinc anys la 
tracta i el proxenetisme, tot i que en la pràctica és molt complicat dur un proxeneta a la 
presó, entre altres coses perquè és imprescindible la col·laboració de la víctima. Des de 
2015 la coneguda Llei Mordassa inclou multes per a aquells que paguen per serveis sexuals 
en zones de trànsit públic on hi puguen haver menors o quan això puga posar en risc la 
seguretat vial.

Tot i això a Europa trobem diferents models, països com Dinamarca, Holanda o Alemanya 
són més permissius però, han demostrat que el problema persisteix, l’estigma de la 
prostituta continua i, segons l’informe del Parlament l’Explotació sexual i prostitució i el seu 
impacte en la igualtat de gènere de 2014, Nacions Unides demostra com no s’han assolit els 
objectius, ja que “fins al moment, la investigació mostra que on la prostitució i les activitats 
relacionades són legals, hi ha majors entrades de tràfic en el mercat sexual”.

Si tenim clar que la víctima és la prostituta, si tenim clar que el proxeneta és el criminal que 
es lucra de la compravenda d’éssers humans, també hem de tindre clar que els clients són 
l’altra pota fonamental per a la supervivència de la prostitució. Fins ara mai s’ha posat el 
focus sobre el putero, sempre se’ls ha invisibilitzat i protegit, quan precisament la demanda 
és la que crea l’oferta. Els països abolicionistes consideren la prostitució com un atemptat 
contra la dona, incompatible amb la igualtat de gènere i els drets humans. Suècia milers 
d’homes han estat multats des que va començar a perseguir el client en 1999. De fet el 
model suec està basat en quatre pilars: criminalitzar els compradors, descriminalitzar les 
prostitutes, oferir ajuda i serveis a les prostitutes per deixar la indústria del sexe i, 
conscienciar i educar el públic en general.

La prostitució no és una feina, no hi ha dignitat en l’exercici del qual s’aprofiten moltes 
persones, i que no és precisament la que l’exerceix, a costa de la salut mental i física, la 
baixa autoestima, la pobresa, les condicions socials del país d’origen… és tant sols un 
benefici econòmic que és fàcil d’obtindre en un negoci d’escassa inversió econòmica i que 
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conjuntament amb totes aquestes circumstàncies condueixen al fet que el 95% de les dones 
que l’exerceixen ho facen sense sentit de llibertat, al concepte primigeni de llibertat i no al 
manipulat concepte de llibertat al·legada per un sector minoritari que pretén globalitzar els 
interessos personals; la necessitat de l’existència de la prostitució no depèn de la necessitat 
real de ningú (un altre argument repetit amb l’esperança que es faça realitat), ja que les 
necessitats i carències afectives que puga tindre un home, les pot tindre també una dona i 
perquè les necessitats de la persona no poden ser limitades, no podem convertir tota 
fantasia -Incloses les perversions- en un treball, o acceptar-les sense cap qüestionament.

Per tot això, presentem al Ple de l'Ajuntament d’Alcoi la proposa d'adopció dels següents 
ACORDS:

«PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a contemplar la 
prostitució com una forma de violència de gènere dins el paquet de les mesures legislatives 
de protecció front a aquella: inclusió en cases d’acollida, renda d’inserció activa, possibilitat 
de refugi i asil com a causa de tracta o tràfic...

SEGON: Instar al Govern de la Generalitat, i al Govern de l’Estat a realitzar una actuació per 
fer front a la publicitat de l’explotació sexual i, amb caràcter extraterritorial, per a fer front al 
turisme sexual.

TERCER: Instar al Govern Espanyol a, tal com va informar la ministra Carmen Calvo, 
realitzar una llei abolicionista de la prostitució abans que s’acabe aquesta legislatura i que, 
d’acord amb les informes de CEDAW i la Decisió Marc del Consell d’Europa, de gener de 
2004, per a tots els Estats Membres, es penalitze als clients prostituïdors, agreujant-se les 
penes en els suposats casos de menors de 18 anys

QUART: Que l’Ajuntament d’Alcoi augmente i potencie les campanyes de sensibilització (en 
xarxes, mitjans de comunicació i al carrer) en matèria de prostitució com a forma de 
violència i vulneració dels drets, dirigida tant als potencials usuaris com als joves, la població 
en risc de processos de prostitució i la ciutadania en general.»

16. 8642/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC ADDICCIONS NOVES TECNOLOGIES

Llig el prec la senyora Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Alcoi l’any 2000 es va crear el departament UPPCA, un departament realment necessari 
que ha treballat durant tots aquests anys lluitant contra les addicions; drogues, alcohol... i 
ara també lluita contra les addiccions a les noves tecnologies i les apostes on-line.

Un estudi de la Universitat de València i la Fundació Mapfre assegura que al voltant del 15% 
dels adolescents fan un ús excessiu de les noves tecnologies, i un 2,5% estan 
patològicament enganxats, una addicció que s’ha agreujat durant el confinament.

Segons aquesta investigació, al País Valencià, un total de 2.808 estudiants d’entre 11 i 20 
anys demostren que el mòbil és el seu principal “objecte de desig”, entre ells, el 24% de les 
xiques mostra conductes de risc. Les adolescents mostren una preocupació elevada per 
mostrar-se actives a les xarxes, i el seu estat d’ànim varia en funció de la quantitat de “likes” 
aconseguits. Per la seva banda, les apostes on-line i els videojocs esdevenen una activitat 
predominantment masculina, ja que el 18,3% dels xics practica el joc on-line com a forma 
d’establir relacions socials.

Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, afirma que l’abús de les noves tecnologies per 
part dels/es jóvens poden implicar trastorns que arriben a comprometre tota la seva vida 
però, també poden ser conseqüència de problemes preexistents.

El 2018 la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ja alertava de la necessitat de 
protegir els joves i adolescents davant el perill de l’addicció a les apostes, sobretot on-line. 
Ara per ara, aquesta necessitat s’ha vist agreujada per la pandèmia, ja que l’ús de les 
tecnologies s’ha disparat, i per tant també el seu abús i addicció (tant a les apostes, com als 
videojocs o les xarxes). Fa uns anys parlar d’addiccions era parlar de sobretot de drogues i 
joc, ara les addiccions han augmentat, i a més l’abús de les tecnologies fa que l’edat de la 
persona addicta siga cada vegada menor, parlem d’un augment d’addiccions exponencial, 
mentre que, el departament que tenim a la nostra ciutat compta exactament amb els 
mateixos recursos humans des que es va crear l’any 2000.

El departament UPPCA no ha patit cap canvi des de l’any en que es va crear, tot i que 
socialment els problemes no sols han canviat, han augmentat, al problema de l’addicció a 
drogues, alcoholisme... ara hem de sumar el problema de l’addicció a les noves tecnologies i 
les apostes on-line. 

Per aquesta raó, i davant la necessitat d’actuar front a un problema que pot posar en perill el 
futur de més del 20% dels/es nostres jóvens, formulem el següent

PREC

• Que s’estudie la possibilitat d’incrementar la dotació de personal al departament de 
UPCCA, almenys en dues persones, per tal de poder fer front a les noves addiccions i a 
l’augment de les mateixes en la nostra societat. 
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Sra. De Gracia: Sí, perdó. Moltes gràcies, senyora Zamorano.

És cert..., és cert que ens preocupa aquest tema i que ja fa vint anys que aquest Ajuntament 
va apostar per aquell Departament i poder treballar davant la gran problemàtica que patim, i 
sobretot ara, davant de l’augment de joves menors que cada vegada veiem.

L’UPCCA és una unitat que treballa per a la prevenció. És cert que en tot aquest temps les 
necessitats han variat, anem en augment d’altres noves tecnologies, i s’ha de destacar el 
gran treball que es realitza per part dels membres d’aquest departament.

Dia a dia, van incorporant nous estudis, nous reptes, treballant conjuntament amb altres 
regidories, amb entitats, perquè sí que apostem... perquè hi ha entitats que col·laboren, que 
treballen, com és el GARA, com és el Centre de Dia d’AEPA, que treballen conjuntament, 
per a poder donar un gran suport i abastir un major nombre de joves i adolescents.

I és per aquest motiu que també es va incrementar, amb el programa FARO, amb un 
psicòleg especialitzat, per a poder atendre-ho. A més, des de fa un poc de temps, vam 
augmentar les tasques administratives per a poder donar suport a aquest Departament. 

No obstant això, davant d’aquest gran increment que veiem dia a dia, s’estudiarà aquest 
tema, senyora Guillem.

Sra. Guillem: Moltes gràcies de nou. M’alegra saber que sí que s’estudiarà, i esperem que 
siga prompte; perquè vosté, millor que ningú de tots els que estem ací, sap que del que 
estem parlant és un problema molt greu i que està afectant, cada vegada més, més gent i 
més jove. Moltes gràcies.

Sra. De Gracia: Des d’ací vull donar les gràcies a les treballadores que formen part d’aquest 
Departament, que són les que porten dia a dia el gran pes. Gràcies.

17. 8082/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓ CREACIÓ D'UN JARDÍ-CEMENTERI PER A MASCOTES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL EN EL TERME D'ALCOI. 

Sra. Rosa García: Gracias señora Zamorano. Bueno, en primer lugar mostrar nuestra 
satisfacción y la alegría por la vuelta de la querida compañera Lirios García sin ninguna 
novedad, ya se lo había comentado personalmente. Y bueno…. paso a leer los puntos de 
acuerdo.

El Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente moción:

«No es un secreto que los humanos gustan de tener animales de compañía gran parte de su 
vida, y que deshacerse de dicho animal cuando fenece, supone en una gran parte de los 
casos incumplir las ordenanzas de recogida de residuos y las de limpieza pública, ya que se 
prohíbe terminantemente el abandono de animales muertos o el enterramiento en lugares 
tanto ajenos como en propiedad. 
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En muchas culturas se acostumbra a enterrar los restos de animales, más por motivos 
higiénicos y sentimentales que por razones de obligatoriedad en el cumplimiento de las 
ordenanzas. Los animales domésticos de compañía, con dosis de emocionalidad para el 
dueño, suelen ser enterrados de manera ceremonial, ya sea en la propiedad del mismo 
dueño, cuando se dispone de ella, o en algún terreno a las afueras de las poblaciones 
cuando no, lo cual está prohibido.  

Por ley, está prohibido hacer un hoyo en cualquier lado para depositar los restos del animal. 

Esto se hace para evitar errores en el entierro que conlleven a problemas de salud pública al 
descomponerse el cuerpo, tales como el fomento de enfermedades o que se contaminen 
acuíferos subterráneos. No hay que olvidar que algunos animales, como las aves 
carroñeras, pueden detectar restos a varios kilómetros de distancia. 

Sin embargo, es una realidad que muchos propietarios de mascotas no cumplen con esta 
ley, ya que se les hace difícil desprenderse sin más de los restos de sus mascotas. Es por 
ese motivo, por lo que tenemos la obligación, como corporación, de dotar a los ciudadanos 
de la posibilidad de que se pueda enterrar a sus compañeros animales, de forma digna y 
dentro de la legalidad.

Los cementerios de mascotas encierran un sentido muy parecido a los camposantos 
humanos, se pueden encontrar enterramientos con estéticas muy rebuscadas e incluso 
barrocas en su preciosismo ornamental y se pueden hallar también “fosas comunes”. 
Muchos de esos cementerios disponen de instalaciones para la cremación y obtención de 
cenizas.

El Jardín cementerio para mascotas que propone el G.M. Ciudadanos, es un lugar para 
“recompensar la fidelidad y expresar el valor sentimental del último reconocimiento al amigo 
más fiel del hombre”.

Además esta iniciativa crea la posibilidad de que el Jardín crezca año tras año en valor 
ecológico mediante la plantación de un árbol conmemorativo, por lo que puede crear 
beneficios medioambientales, de concienciación sobre los animales e incluso beneficios 
para el turismo y la economía local. 

La Comunidad Valenciana dispone de un ordenamiento abundante relativo al tratamiento de 
los animales de compañía y su destino cuando acaban sus vidas, y muchos ayuntamientos 
han redactado ordenanzas ad hoc para estos fines. Sin embargo, existen muy pocos 
establecimientos dedicados al enterramiento y la incineración de sus animales cuando 
mueren.

Alcoy, con este espacio, podría ser un municipio referente de respeto hacia los animales de 
compañía, a su muerte.

Es por todo ello que el grupo Ciudadanos propone al Pleno del Ayuntamiento los siguientes.
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ACUERDOS:

1. Hacer uso en Alcoy de un espacio adecuado, en terreno municipal, para la creación de un 
Jardín-cementerio de animales de compañía.

2. Iniciar los trámites legales oportunos para recibir los permisos que se requieran por parte 
de la Consellería de Agricultura dentro de los contenidos establecidos en la Ley 4/1994, de 8 
de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía para el 
establecimiento de un servicio de enterramiento de animales de compañía en el municipio 
de Alcoy.

3. Dar cuenta a los servicios de Territorio y Vivienda de este asunto, para localizar un lugar 
idóneo de propiedad pública dentro de los límites del municipio y que mejor pueda dar 
servicio de todo tipo (proximidad, ornamentación, accesos, riesgos naturales). Crear la 
estructura organizativa necesaria para esta prestación y el mantenimiento oportuno 
asociado a este futuro Jardín-cementerio, haciéndolo además accesible y visitable para 
todos los ciudadanos.

4. Elaboración de un reglamento municipal donde se regule este servicio».

Sr. Abad: Gracias señora Zamorano.

Desde Vox Alcoy vemos con buenos ojos esta iniciativa. Sabemos y conocemos que son 
muchas las personas que aman tanto a los animales como a los seres humanos e incluso 
más. También nos parece estupenda la idea de plantar árboles en recuerdo de nuestra 
mascota; pero no por ello no puede ser la mejor opción. 

Muchos propietarios de mascotas utilizan otras formas o alternativas para recordar-las 
después de su fallecimiento. Bien prefieren la cremación y tener sus cenizas en casa junto a 
una foto o depositas en alguna maceta con flores o plantas que las recuerdes, incluso por 
medio de la taxidermia.

La alternativa del cementerio municipal de mascotas es una opción cara, aunque sea de 
gestión municipal, porque nada es gratis; y mucho menos cuando hacemos algo y hablamos 
de dinero público, dinero de las arcas municipales a las que contribuyen todos los 
ciudadanos de Alcoy, sean o no propietarios de animales.

Quiero recordar que no estamos en una situación económica tan boyante para empezar a 
malgastar dinero en cosas que no son relevantes para la ciudad actualmente.

Y, como he dicho al principio, nos parece una buena iniciativa; pero no ahora, no es el 
momento.

¿Crear un cementerio-jardín municipal de animales? ¿No se dan cuenta de lo que le cuesta 
al Gobierno del PSOE realizar un mantenimiento y cuidado de la ciudad? ¿Del lamentable 
estado en el que se encuentran parques y jardines de Alcoy por la falta de mantenimiento? 
¿Ese es el cementerio-jardín municipal para mascotas que quieren? ¿Han visto el estado en 
que se encuentra el cementerio municipal San Antonio Abad?
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En Vox Alcoy no estamos a favor de realizar otro proyecto que lo único que generará serán 
más gastos al ciudadano, y terminará siendo otro proyecto más abandonado a su suerte, sin 
cuidado y mantenimiento, por mucho que repiten está fent-se.

Si no cambian drásticamente la manera de actuar sobre la ciudad y empiezan a usar el 
sentido común, de la SmartCity y Ciudad de los Puentes pasaremos a ser la SilentCity y 
Ciudad de los Cementerios.

Sr. González: Gràcies.

Per part nostra, simplement vull dir que em sembla adequat que s’estudie la creació d’este 
cementiri a la nostra ciutat, que es busque un espai on puga ser adequat instal·lar-lo i que es 
facen les gestions i inversions necessàries.

És una proposta que no és la primera vegada que s’ha plantejat en este Ajuntament, que 
també s’ha posat en marxa en altres localitats, i em sembla positiva per tal de poder regular 
el que es fa amb les restes animals, per tal de... per qüestions de salut també, i per fer que 
hi haja un lloc on es done la possibilitat de dir adéu i honorar aquells que han sigut 
companys fidels.

I hi estem d’acord també perquè açò va en la línia d’altres mesures pel benestar animal, que 
també defensem. Assumptes com la cria i comerç d’animals de companyia, o la cura per als 
animals desemparats, o la regulació de teràpies amb animals de companyia; altres coses 
com la prohibició de dur animals salvatges a espectacles, o mesures com l’eliminació de les 
subvencions a la tauromàquia o les regulacions del sacrifici animal. Qüestions que, encara 
que no tenen res a vore amb la moció que es presenta, tot són qüestions amb les quals 
busquem una relació respectuosa amb els animals, un benefici mutu, bidireccional, i no que 
es desnaturalitze els animals i es busque només el benefici animal.

Amb tot açò, el nostre vot serà favorable a la moció.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, senyora Zamorano.

Bé, la unió entre una persona i el seu animal de companyia és, sens dubte, una de les 
millors experiències de la vida per qui la gaudeix, i a voltes encara, alguna cosa difícil de 
comprendre per a qui ho observa des de fora. I més en una societat que tendeix a 
l’individualisme, els animals de companyia cobren cada volta un paper més significatiu, i són 
un dels millors aliats contra la soledat en moltes llars.

Les persones convertim estos éssers en membres més de les nostres famílies, i així els 
tractem, evidentment també, més enllà de la mort. D’aquesta forma, esta proposta, doncs 
pot vindre a donar resposta a una necessitat que hi ha, perquè pot ser un bon recurs i una 
alternativa necessària, com comentava, davant la falta d’alternatives quan una persona perd 
el seu animal de companyia.

És cert que és un procés molt personal, i per això cada persona pot fer allò que sembla que 
va més d’acord amb les seues creences personals, espirituals i emocionals; però com els 
psicòlegs consideren, és necessari, o recomanen així, dur a terme algun procés de 
l’enterrament per poder acceptar la defunció de la nostra mascota, acomiadar-se de l’animal 
i així poder iniciar el dol per la seua pèrdua.
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Al final, la nostra mascota, després de molts anys de convivència, com he dit, és un membre 
més de la nostra família, i com a tal, doncs la seua pèrdua genera els mateixos sentiments 
de tristesa i d’absència que si es tracta d’una persona volguda. 

Per tant, hem de tractar que aquest procediment dut a terme després de la seua defunció 
siga el més similar possible al que fem amb els humans; i, per tant, des de Podem doncs 
ens alegrem que aquesta proposta arribe al ple municipal; i evidentment li donarem suport. 

Sr. Ivorra: Ens alegrem que esta moció vinga al plenari, una moció..., una proposta que va 
fer Compromís la legislatura passada i ens alegrem que torne a aparéixer ací. I com no 
podria ser d’altra forma, haurem de donar... donem el vot a favor, el suport a la moció. 
Perquè pensem que és una qüestió important, és una qüestió que s’ha de defensar perquè, 
malauradament, encara que el senyor Abad pense que no toca, hi ha moltíssima gent que té 
animals a casa, té mascotes a casa, i pensar en ells també és pensar en la ciutat, no 
únicament en les qüestions importants i estes qüestions més senzilles, més humils, més 
personals, també són una part que ens toca tractar ací, i hem de tractar-les.

La soledat, com bé ha dit el company Aarón, en esta pandèmia hi ha hagut un augment del 
nombre de mascotes que s’han adoptat o bé han tingut en casa les famílies, perquè era una 
part important d’una salut mental i una salut necessària per a les persones. I eixe últim adéu 
pensem que és important que puguem tenir-lo a la ciutat d’Alcoi, com molts altres municipis, 
la possibilitat de tindre eixe espai per als animals, per a les mascotes.

Ja fa poc que en este mateix plenari, també Compromís va presentar això del Bosc del 
Record, que malauradament va ser rebutjat per part del govern. Entenem que este tipus 
d’accions, este tipus de propostes, vénen a cobrir eixa part humana que actualment 
l’Ajuntament d’Alcoi no està fent-ho, i pensem que és important i que hauríem de continuar 
reforçant.

Tot el nostre suport a esta moció. Bàsicament és la mateixa proposta que va fer Compromís,  
i no podem estar d’altra forma que d’acord. Gràcies.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Faré ús de la segona intervenció.

Sr. Reig: Moltes gràcies, senyora Zamorano.

Senyora García, li comente que el nostre grup votarà a favor d’esta moció perquè les 
nostres mascotes, animals de companyia, també tenen dret a descansar en pau. 

En la nostra ciutat tenim un cens municipal d’animals de més de 7.000 animals; per tant, és 
molt important poder dotar-se d’este servici i evitar el soterrament en qualsevol lloc, per 
estar prohibit per llei.

Cal proporcionar a les famílies la possibilitat de donar un lloc de descans digne i especial als 
nostres fidels amics, a aquells que en la vida van aportar tant a les nostres famílies. Fins i 
tot, esta iniciativa, que és molt bona, pot generar i crear llocs de treball. 

Ara, el que cal és començar amb tot l’expedient. En primer lloc, buscar la ubicació correcta i 
sol·licitar tots els permisos i autoritzacions necessàries de les distintes administracions. I 
com tal, li repetisc, que votarem a favor.
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Sr. Rosa García: Muchas gracias.

Bueno, manifestar nuestra alegría porque mayoritariamente esta moción haya tenido 
aceptación, y decir un par de cosas si me lo permiten.

En primer lugar al señor Abad, con todo el respeto, obviamente, como no puede ser de otra 
manera, a la opinión de cada grupo y de cada uno. Pero si me gustaría decirle, que usted 
considera la propuesta buena, pero que no le parece que sea el momento idóneo. Yo le 
querría decir, que en nuestra opinión, el momento de hacer inversiones inteligentes y 
sostenibles en el tiempo es justamente en los momentos de dificultad, pero además en este 
caso, se van a recaudar tasas obviamente por el servicio, con lo cual estamos hablando de 
una inversión, y usted está considerándolo desde un primer momento como un gasto, 
cuando no lo es. Es una inversión y, además, más importante todavía, es una cuestión de 
salud pública.

Decir que todos sabemos el grave problema que tenemos en nuestra ciudad, como en todas 
las ciudades, donde sucede lo que les voy a contar ahora; pero nosotros nos centramos en 
la nuestra.

Entre las opciones que tenemos los propietarios o los dueños de mascotas está la de la 
incineración, como es obvio, que es a la que debemos acogernos porque ahora mismo no 
hay otra posibilidad legal de poder deshacernos, aunque es duro el término, pero de la 
mascota. ¿Por qué? Pues porque enterrar a la mascota está prohibido terminantemente, 
según la normativa. Tanto en la ley como en las normativas municipales. Y tanto en terrenos 
municipales como en terrenos privados. Y esto se hace por una cuestión muy sencilla, y es 
una cuestión de higiene pública, porque no sabemos en un terreno público, en la montaña, 
dónde… Somos todos conocedores de que se entierran animales, todos sabemos además 
que hay zonas que parece que están dedicadas exclusivamente para ello, y bueno, ahí 
puede haber un corrimiento de tierras, unas aguas interiores que puedan pasar en algún 
momento y que pueda producirse una grave, grave, problema de salud.

Además de eso, hay unas sanciones mínimas de 900euros y máximas de 45.000 euros, por 
eso, otro de los apartados de lo que pedimos, es que se haga una campaña para que la 
gente sepa el grave problema al que se pueden también enfrentar económico, y no solo de 
salud pública.

Para no extenderme más, pues lo dejaremos aquí de momento. Gracias.

Sr. Abad: Sí, desde nuestro punto de vista, como he manifestado, vemos con buenos ojos 
esta iniciativa. O sea, no tenemos nada en contra de la iniciativa, pero lo único que es… que 
para nosotros nos es el momento para proponer estas cosas, siempre y cuando no dejarla 
de lado. O sea, que en un futuro pues se realice, que se estudie como se propone en esta 
moción, pues me parece perfecto; pero si que es verdad que en el cementerio San Antonio 
Abad hay muchos nichos que están abandonados, no se hace… no hay nadie que acuda a 
ellos, y nos da miedo de que, en el fondo, sea el futuro del propuesto cementerio de 
animales, que al principio todos tengamos mucha ilusión, pero ya se cierre solamente, pues 
en el aniversario del fallecimiento del animal, como se hace en el cementerio de seres 
humanos, que solamente se va el día de Todos los Santos, hay mucha gente que va una 
vez al mes, entonces… o dejan de ir al final, porque las familias se van a vivir fuera de la 
ciudad, y esto al final, pues crea un gasto, porque al final es un gasto, que se compensará 
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con tasas o como sea… pero al final es un gasto del que hemos de participar todos los 
ciudadanos de la ciudad en su mantenimiento y en su cuidado. 

Nada más que añadir.

Sr. González: Gràcies.

Com he dit abans, no sé, he de buscar... no els veig als animals en general, i en particular 
als de companyia que tractem en esta moció, de no vore’ls com a objectes, com a 
propietats, sinó com a companys. I, per tant, com que som coherents i defensem el mateix 
en altres assumptes, votarem a favor de la moció. 

Res més, gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou. 

Sí, simplement, com al debat pensem que ja s’ha comentat tot, reiterem que és una 
necessitat, com comentava el senyor Reig. Ve a donar resposta a una necessitat de moltes 
persones a la nostra ciutat; i, per tant, li donarem suport.

Sr. Ivorra: Gràcies.

Ens alegrem moltíssim que el Partit Socialista haja acceptat la moció, val més tard que mai. I 
en este aspecte no podem estar més que contents perquè açò puga portar-se endavant i 
que els nostres companys, les nostres mascotes, els nostres amics puguen jeure en un 
espai de la nostra ciutat on puguem recordar-los.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyora Zamorano.

El Partit Popular va a donar suport a esta proposta. Ara bé, no... amb una preocupació que 
és evident, per dos motius.

Un, perquè referma la política d’anuncis i de propaganda del govern municipal; i en segon 
lloc perquè reforma i amplifica una pràctica d’este govern, que és acceptar mocions i precs 
al plenari, per a després no complir-los, com de fet, en este cas concret, ja s’ha fet 
referència per part d’un altre grup.

Estem davant d’una proposta que és molt positiva, però que implica una altra tramitació, 
certament complexa. En primer lloc, fer una reserva de sòl, fer la requalificació necessària, 
obtindre els permisos sanitaris necessaris i, després, posar en marxa eixa inversió que, els 
tècnics municipals, recomanen que siga a través de ninxos i no a través d’un jardí per poder 
soterrar directament en terra. A banda de la necessitat de generar, fins i tot, un crematori 
propi. 

És a dir, que estem davant d’un projecte costós, complicat, difícil, que implica gestió. I per 
tant, el que demanem precisament és eixe rigor i eixa gestió al govern municipal, perquè 
esta proposta, que serà votada i aprovada per la gran majoria de representants del poble 
d’Alcoi, puga desenvolupar-se i puga ser una realitat. Amb rigor, amb gestió i amb treball. 
Moltes gràcies.
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Sr. Reig: Gràcies, senyora Zamorano.

Després de tot el que la resta de companys han parlat, dels grups, el compromís d’este 
govern, crec que ja l’he comentat en la primera intervenció. 

És un projecte costós, perquè és així; però cal començar amb tot l’expedient, que en primer 
lloc, doncs s’ha de buscar eixa obligació coordinada per tots els tècnics municipals. Que, per 
descomptat, ara ens posarem a treballar-lo i vore quin lloc és el més idoni, i també començar 
a tramitar tots els permisos i autoritzacions de les distintes administracions, que sabem que 
és complicat, però també s’ha d’iniciar. I, per descomptat, que este govern seguirà treballant 
dia a dia, i en poder aconseguir, com més prompte millor, este projecte. Més que res perquè 
tenim un cens, repetisc, molt important en la nostra ciutat. 

I com no, eixes mascotes que tantíssima falta fan a moltíssimes persones, com que el tenen 
com un membre més d’eixa família, que puguen tindre també tot el dret de descansar en 
pau.

I com també he dit abans, esta iniciativa pot crear i crearà llocs de treball, tan important 
també per a poder ajudar, en estos moments que tenim, a la situació que patim. 

I, per tant, repetisc, que anem a posar tot l’expedient en marxa; però no serà al sendemà 
quan podrà vore la llum, però seguirem treballant per a aconseguir-ho com més prompte 
millor.

Sra. Rosa García: Gracias señora Zamorano.

Bueno, volver a repetir... a recordarle al señor Abad que..., a usted lo que preocupa, al 
parecer, por lo que yo entiendo y por lo que ha manifestado, es el gasto. Tiene que saber, 
como seguro que sabe, que todo propietario de un animal en España está obligado, entre 
otros, a asumir todos los costes derivados de la tenencia de un animal, también a la hora de 
cuando fallece. Es decir, ese gasto lo tiene que hacer igualmente.

Y si de lo que me habla es del gasto que se tiene que realizar para la creación de este 
jardín-cementerio que proponemos, pues también le quiero recordar… sí, le quiero recordar 
―me está señalando al señor del PP―, le quiero recordar que no, señor Abad, no. 
Cualquier gestor privado o público saber que lo que es una inversión no es un gasto. Están 
los gastos y están las inversiones, y en este caso, es una inversión.

Y por otra parte, pues decirle al señor Ruiz, que estando de acuerdo en que hay esa 
posibilidad que usted nos dice, nosotros lo que queremos es de momento no poner la tirita 
antes de la herida, si después luego sucede, vamos a reclamar junto con ustedes y junto 
con toda la Corporación que esta moción que hoy se aprueba se lleve a cabo; pero de 
momento, bueno, lo que tenemos que hacer es manifestar nuestra satisfacción por la 
aprobación de la misma, agradecer a los compañeros también el apoyo, y recordar que es 
una cuestión de pura sensibilidad para con esos compañeros de vida que son nuestros 
animales. Gracias.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos 
municipales SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y con la abstención del concejal del 
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Grupo Municipal VOX (1), aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos.

18. 8083/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA/PRECS IMPLANTACIÓ CONTENIDOR PER A LA RECOLLIDA DE 
MÀSCARES, GUANTS I ALTRES RESIDUS COVID- 19

Lee las preguntas y la moción la Sr. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos.

«Otro de los desafíos que ha planteado a nuestra sociedad la crisis sanitaria del coronavirus 
es la recogida, gestión y tratamiento de los residuos usados para prevenir la Covid-19, 
evitando que estos acaben en el mar, ríos o bosques. No es necesario recordar que estos 
residuos pueden ser fuente de contagio, además de materiales altamente contaminantes 
cómo se desprende del hecho de que las mascarillas tarden unos 400 años en degradarse.

Tenemos que ser conscientes que estos residuos generados por las medidas contra el 
Covid-19 se suman a las toneladas de residuos que generamos día a día, y que, desde las 
administraciones locales debemos realizar todos los esfuerzos necesarios para el cuidado 
del medio ambiente.

PREGUNTA: ¿Está estudiando el gobierno local alguna medida específica para la recogida 
de estos residuos, como la implantación de un contenedor especial?

Y si la respuesta fuera no, 

ROGAMOS: 

 Se estudie la implementación en un nuestra ciudad de contenedores específicos 
para la recogida de mascarillas, guantes y otros residuos o materiales usados para la 
protección de la Covid-19.

 Se realice una campaña de sensibilización, para que, hasta que se implanten dichos 
contenedores, se utilice el contenedor de restos y se disuada a los alcoyanos de 
deshacerse de estos residuos en cualquier sitio»

Sr. Silvestre: Bon dia de nou, senyora Zamorano.

Bé, a vore, quant a la pregunta, evidentment no, no tenim pensat res, i jo explicaré ara per 
què.

Això del prec que ens fan, a vore, no és possible, però no per res, sinó perquè... anem a 
vore, ací s’han de distingir dos tipus de residus. Una cosa són els guants i mascaretes, i una 
altra cosa serien aquells residus sanitaris de tipus tres, que són els que realment sí que 
s’han de... que gestionen a partir dels hospitals o de les residències. Sí que els gestionen 
unes empreses especialitzades en aquests tipus de residus. Però el que són les mascaretes 
i els guants, són residus que des del principi de la pandèmia ja ens van dir des del Ministeri i 
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des de la Conselleria de Sanitat i des de tots els llocs, que són residus que van a la fracció 
resta. Per tant, no tindria sentit posar un contenidor a banda, que ja deveu saber i ja us 
imagineu el que suposaria açò, perquè la gent es marejaria molt; un contenidor que després 
aniria a la fracció restes; per tant, no té cap sentit.

I quant a les campanyes, bé, les campanyes..., si ho recordeu, ja vam fer una campanya 
durant el 2020, que és atemporal, és a dir, que la podem tornar a repetir. De fet està previst 
possiblement repetir-la una altra vegada, en què parlaven que..., insistíem que s’havien de 
gestionar eixes mascaretes i eixos guants, que no s’havien de tirar a terra, i que després les 
llençaren al contenidor resta, perquè és a partir d’ací on tot eixe material anava a la planta 
corresponent i s’enterraven, i eixa era la gestió que es feia d’aquests residus.

Sra. Rosa García: Bueno, nosotros no estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el 
regidor. Nosotros pensamos que es una… que fue una medida fantástica el implantar el 
contenedor marrón de restos orgánicos, y creemos que Alcoy, que ha sido pionera en 
muchas ocasiones en cuanto al tratamiento de residuos, con algún premio incluso creo 
recordar que se ha recibido, pues que podría ser pionera también en este sentido.

Porque las mascarillas, no es un desecho normal. Como hemos dicho, tiene..., a parte de 
que bueno, pueden estar infectadas obviamente, tiene una duración en el tiempo de más de 
cuatrocientos años, como se ha visto, y eso, tiene un coste medioambiental. Y sobretodo, 
porque estamos viendo continuamente como hay mascarilla abandonadas por todos los 
alrededores de nuestra ciudad, continuamente, por eso nos preocupaba el tema.

Yo, desde el grupo, hemos preparado esta petición hablando de contenedores, pero también 
podría ser, pues simplemente que se pudieran recoger en algún contenedor específico, por 
ejemplo en edificios oficiales como puedan ser los colegios, los centros de salud, los 
ayuntamientos… es algo que pienso que, por los menos, podrían estudiarlo. Gracias.

Sr. Silvestre: Sí, a vore, em sap greu insistir. El primer, una cosa..., i s’ha de diferenciar una 
cosa de l’altra: una cosa és quan la gent llença o la tira o es cauen les mascaretes i els 
guants en qualsevol lloc dels nostres boscos, rius… però al final és perquè no ho han 
gestionat correctament. Això, evidentment, és denunciable i n’estem en contra totalment; 
però clar, pel que fa a la gestió d’eixes mascaretes i d’eixos guants, es fa tot, ara com ara, 
es fa tot a través de la fracció resta, que té un tractament especial en les plantes de 
tractament. Si, evidentment, canviara la legislació o es fera un altre tipus de tractament, 
nosaltres ens adaptaríem a eixe tractament; però, ara com ara, es gestionen amb la resta de 
fracció, amb la fracció resta, i es fa la gestió més adequada que creuen i que s’ha determinat 
així en la planta corresponent.

19. 8092/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTES ACTUACIONS DUTES A TERME PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA 
TARGETA CIUTADANA INTEL·LIGENT 

Lee las preguntas la Sr. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
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«En el  pasado Pleno celebrado en el 7 de Febrero de 2020, el Grupo Ciudadanos presentó 
una Moción, con el fin de la creación e implementación de la TARJETA CIUDADANA 
INTELIGENTE en el Ayuntamiento de Alcoy”.

A la vista de que no hemos tenido noticias sobre la puesta en marcha de este acuerdo, 
desde el Grupo Ciudadanos hacemos las siguientes PREGUNTAS:

¿Se ha iniciado ya las gestiones orientadas a la implementación de la referida TARJETA 
CIUDADANA INTELIGENTE?

Y en su caso,

¿En que punto se encuentran las mismas?»

Sra. Sanjuán: Gràcies, senyora Zamorano, i bon dia a tots i a totes.

Bé, com ha dit la senyora García, sí que vàrem iniciar l’estudi de la possible implantació de 
la Targeta Ciutadana, i durant l’any passat vam tindre diverses entrevistes amb diferents 
empreses que podrien ajustar-se al que requerim i entenem que seria un bon servei de 
targeta ciutadana; per això estem treballant en dos sentits.

Un, és treballar en la possibilitat d’incloure aquest projecte dins de les accions dels fons 
europeus; d’altra banda, després d’estudiar les diferents experiències, com la de Gijón, 
Valladolid o Saragossa, així com el pressupost que requeriríem i els serveis que podria oferir 
aquesta, és necessari realitzar prèviament una consulta amb els diferents departaments o 
empreses, dels quals depenen els serveis que volem incloure en l’esmentada targeta. 
Aquesta consulta es durà a terme enguany, per a establir les línies que cal seguir, tenint en 
compte principalment la situació tècnica actual dels diferents serveis d’impacte i el pla 
d'implantació d'aquests.

20. 8122/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC ROTONDA CONFLUÈNCIA CARRERS TOMÀS LLÀCER, POLÍGON INDUSTRIAL 
B I CARRETERA VALÈNCIA. 

Sra. Rosa García:
Si, bueno, prácticamente el titular lo dice todo, es que:

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:

“La confluencia entre dichas calles es causa de diversos problemas de tráfico y seguridad, 
por ese motivo, el G.M. Ciudadanos hace el siguiente 

RUEGO:

Que se estudie la viabilidad de ordenar el tráfico en dicha zona mediante una rotonda.”
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Sra. Rosa García:
Ahora mismo las personas que tiene que bajar por la Calle Tomas Llácer desde la Font 
Dolça y las que suben desde el Polígono Industrial, pues tienen el semáforo, cuando la Calle 
Polígono Industrial B tiene el semáforo en verde, la que baja de Tomas Llácer lo tiene, lo 
tiene en ámbar, siempre, y bueno, confluyen justamente en el centro la Calle Valencia con el 
peligro que eso puede suceder, además de ello, en alguna ocasión ya hemos, ya hemos 
comentado que los que suben por la Calle Valencia, cuando sube, por ejemplo, la, las 
ambulancias, hacen un giro para ir al hospital hacía la izquierda, ese giro está prohibido, si 
pusiéramos una rotonda pues, pues se podría hacer sin ninguna clase de peligro y por eso 
hacemos este ruego. Gracias.

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, Sra. Zamorano. Sí que acceptem aquest prec, sabem la dificultat que té 
aquest encreuament i davant dels futurs canvis que hi haurà també amb la rotonda de 
l’entrada Nord, pensem que podria ser també una..., una bona cosa que estudiem i anem a 
implicar a tots els departaments que hagen de dir alguna cosa al respecte per a veure 
d’ordenar aquest trànsit i apaivagar aquest encreuament de la ciutat. Moltes gràcies.

Sra. Rosa García:
Nada, manifestar mi agradecimiento y la alegría porque se acepte el ruego y si, nosotros 
también hemos hecho el ruego justamente porque con el cambio de la rotonda Norte que 
bueno, la partida presupuestaria nace de otro sitio, pues pensábamos que además de eso 
también ayudada a que se pudiera realizar y quede ordenado de mayor, de mejor manera el 
tráfico en ese tramo de la Calle Valencia. Gracias.

Sra. Presidenta:
Sr. Llopis? No hi ha més intervencions.

21. 8592/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC APLAÇAMENT TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA HOSTALERS

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou.

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

«Exposició de motius:
El Govern Municipal va anunciar recentment la intenció de reprendre el cobrament de la taxa 
per ocupació de la via pública a la nostra ciutat.

Des de Podem, i entenent que les administracions locals per poder seguir ajudant a pal·liar 
els efectes d’aquesta crisi han de disposar també d'ingressos, pensem que ens trobem 
encara en una situació molt inestable i discontinua, amb poques seguretats i moltes 
incerteses encara i molts negocis travessant per moments que són complicats per les 
circumstàncies que hem patit i que encara seguim patint. I que en un futur pròxim, esperem 
que no, podrien arribar a repetir-se fins que el procés de vacunació estiga més avançat.
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Per tant, ens planteja dubtes si ara és el millor moment per reprendre l’abonament d’aquesta 
taxa davant la situació econòmica que estan patint els negocis i davant les incerteses que he 
comentat. Tal volta és una decisió un poc precipitada que no ajude als hostalers de la nostra 
ciutat, que treballarien un poc més tranquils aquest any amb un possible ajornament 
d’aquesta taxa, almenys fins que disposem de millors garanties al respecte.

Ja no tan sols pel que pot suposar per a molts negocis de la ciutat haver d’abonar 
aproximadament 1.000 € el pròxim mes de juny, que també, sinó pel gest, per poder evitar 
des de l’àmbit municipal allò que siga possible evitar i també doncs que més endavant la 
situació es complique i hàgem de fer marxa enrere en aquesta qüestió.

Entenem, per tant, que tal volta el més coherent i menys precipitat seria que no es cobre  
encara aquesta taxa i que quedem a expenses de com es desenvolupen els fets, esperant 
que l’activitat siga un poc més estable.

Pel que s’ha exposat, realitzem el següent prec:

- Sol·licitem que l’ajuntament d’Alcoi realitze un ajornament de la taxa d’ocupació per als 
locals d’hostaleria de la nostra ciutat per aquest any 2021.»

Sra. Moltó:
Gràcies, Sra. Zamorano i bé, com no he tingut ocasió abans, benvinguda Sra. García i 
esperem també que el nostre Alcalde i company tinga una prompta recuperació. Bé, Sr. 
Ferrándiz, jo crec que com vostés saben, al final, les administracions locals estem destinant 
una bona part dels nostres recursos per a poder ajudar els diferents sectors econòmics de la 
nostra ciutat. En aquest sentit, ja l’any passat, vam iniciar els diferents programes 
«Reactiva» i enguany hem encetat els plans «Resisteix», del qual ara encetarem també una 
segona fase per a poder aplegar sectors que no estaven inclosos en aquesta primera fase; a 
més, des de l’Ajuntament ja vam anunciar que en el cas de la taxa de les terrasses 
descomptarem tot el temps que no se n’ha pogut fer ús, sobretot i a conseqüència, 
evidentment, de la pandèmia. Però jo crec, sens dubte, que l’ajuda més important en aquest 
sentit que està donant l’Ajuntament ha estat agilitzar els nous permisos i facilitar les 
ampliacions de les terrasses, sense cap cost addicional, i perquè pogueren treballar sense 
restriccions i amb les màximes condicions de seguretat. Ara bé, jo crec que a les 
administracions, al final, ens toca gestionar els recursos que rebem de la forma més justa 
possible, per a tractar d’ajudar, per igual, a tots. En el cas de les terrasses considerem que 
aquells que tenen terrassa, tenen una oportunitat de la qual molts establiments –i així ens ho 
han traslladat, fins i tot els mateixos hostalers–, de la qual molts establiments, encara que 
volgueren, no se’n poden beneficiar, i a ells no els podem tampoc beneficiar amb cap classe 
d’ampliació i penseu que aquells que no han pogut tindre terrassa són als quals hem de 
destinar un esforç especial. I també, perquè també puguen ser considerats com a espais 
segurs, sobretot en la situació en la qual ens trobem, jo crec que en aquest sentit, vosté ho 
deu saber, vam entendre aquesta iniciativa com de proporcionar, precisament, a aquests 
locals, aquests mesuradors de CO₂, també perquè puguen publicitar-se com a espais 
segurs. Pel que fa al cost de les terrasses, també vull fer-li una observació al respecte, 
perquè al cost de les terrasses a la nostra ciutat, a Alcoi no tenim terrasses de...... perquè 
tenim un màxim de metres concedits, que són uns 48, i això suposaria que en aquest cas, el 
que més puga pagar d’una terrassa a Alcoi són 745 € anuals, i de casos com aquest en 
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tenim només 5 a la ciutat, i que la mitjana que està pagant-se de les terrasses a Alcoi..., 
estem parlant d’una mitjana d’uns 300 €, que això traduït a una anualitat estem parlant d’uns 
80 cèntims al dia. Eliminar, a més, aquesta taxa representaria una discriminació injusta, ja 
no respecte, com li deia, dels que no poden tindre terrassa i que encara disposen de menys 
oportunitats de recuperació del seu negoci, sinó que també representaria que beneficiaria de 
forma desigual els mateixos beneficiaris, atés que no tots podrien gaudir del mateix espai al 
carrer. De tota manera, i pel que fa a l’ajornament de la taxa que al final és del que vostés 
parlen, jo li vull recordar que el termini de cobrament de cada taxa és al voltant de mitjan 
juny a mitjan agost. Vull dir que no és una taxa que cobrarem ja; per tant, no podria 
acceptar-li el prec que ens fa.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Sra. Zamorano. És evident i ens alegrem dels esforços que s’han fet des de 
l’Ajuntament d’Alcoi per posar a disposició dels sectors que ho necessiten les ajudes 
necessàries per a tractar de pal·liar els efectes d’aquesta crisi, com he comentat abans, i 
entenem per tractament que per això són necessaris recursos econòmics, ho entenem i així 
ho plantejàvem en la mateixa exposició de motius. Clar, entenem això, simplement 
tractàvem de fer comprendre que tal volta no siga encara el moment d’emprendre aquest 
procés per la situació inestable que tenim, més que res perquè és cert que ara, a pesar de 
les condicions climatològiques que no estan acompanyant molt seguidament..., a banda 
d’això tenim el perill, com he dit abans. Tant de bo que no siga així, però correm el risc que 
d’ací a dues setmanes o el temps que siga, hàgem de fer alguna passa enrere i hàgem de..., 
o bé reduir capacitat o bé, Déu no vulga, tornar fins i tot a tancar els negocis. Per això 
pensàvem que simplement tindre un poc més de paciència en aquesta qüestió, igual era 
menys precipitat i més encertat. I, respecte de les quantitats que comentava la Sra. Moltó, jo 
no li ho qüestione, però nosaltres al final hem obtingut les dades i ens hem informat parlant 
amb les mateixes persones afectades, i moltes, en alguns casos, em comentaven que 
superava, fins i tot, els 900 € la seua taxa anual. És possible que amb la reducció pel temps 
que han estat tancats enguany, doncs siga un poc menor, però bé. Per no fer-ho més llarg i 
per finalitzar, li torne a reiterar que no dubtem de la necessitat de disposar de recursos 
econòmics per a poder continuar posant en marxa ajudes que pal·lien els efectes d’aquesta 
crisi, i ho celebrem, evidentment, però pensem que això no és incompatible a tindre un poc 
de paciència amb un sector que tots coneixem que no està passant per un bon moment, a 
pesar que la seua situació ha millorat un poc respecte de fa poc de temps, evidentment.

Sra. Moltó:
Som conscients de la situació d’aquest sector, per això les ajudes que estem destinant a 
aquest sector. Però, com li dic, a l'hora de gestionar al final els recursos que té l’Ajuntament, 
hem d'intentar ser els més justos possibles; i els més justos vol dir intentar ajudar a tots per 
igual. En el cas de les terrasses en què poguera haver-hi restriccions de capacitat, ells no 
patiran restriccions de cabuda perquè nosaltres ja ens hem preocupat de poder-les ampliar. 
No sé amb qui ha pogut parlar, jo el que li dic, les dades que li dic, que li done, del cost de 
les terrasses són dades obtingudes a partir del padró que té l’Ajuntament. Per tant, no sé 
amb qui pot haver parlat; de tota manera, i pel que fa al tema de l’ajornament, 
independentment, com li deia, no cobrarem ja aquesta taxa perquè estem parlant d’un 
període de voluntària que va des de mitjan juny fins a mitjan agost. També que jo sàpia, que 
sempre estarà vigent aquesta possibilitat de poder fraccionar el pagament si hi ha qualsevol 
cosa, a més que no obligue que si es tornaren a tancar aquestes terrasses i no hi haguera 
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aquesta possibilitat, aquest temps, aquest Ajuntament no el cobrarà. Gràcies, de tota 
manera per la seua aportació.

22. 8598/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CREACIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVERSIÓ CENTRE EN ZONA DE 
VIANANTS

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou.

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

«Exposició de motius:

El govern municipal va anunciar que el procés de conversió del centre en zona de vianants 
s’iniciarà el 29 de març amb els primers talls de trànsit i les primeres mesures 
corresponents a la Fase 1, com així ha sigut.  

Des de Podem vam sol·licitar la creació d’una Comissió de Seguiment proposta que va ser 
aprovada en el Ple municipal d’octubre de 2020 i que va ser una condició indispensable 
perquè la nostra formació donara suport a tot el procés de la peatonalització. Davant la 
falta de participació prèvia que considerem que ha tingut aquest procés, pensem que la 
comissió de seguiment és un instrument que pot servir per a poder fer aquest seguiment i 
anar avaluant  les mesures que vagen portant-se a terme i poder resoldre els possibles 
conflictes que puguen vindre originant-se davant d’aquest i a més, fer-ho d’una forma 
col·lectiva i participada amb la ciutadania i la resta d’agents socials implicats, com els 
veïns i les veïnes, els comerciants o diferents associacions.

La proposta, com he comentat, fa mesos que va ser aprovada, però a hores d’ara encara 
no tenim cap notícia sobre quan i com es crearà aquesta comissió.

I pel que s’ha exposat, realitzem el següent prec: 

- Que l’Ajuntament d’Alcoi, en el compliment dels acords assolits, cree i convoque la 
Comissió de Seguiment de la Conversió del Centre en Zona de Vianants.»

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies de nou. També vull agrair al bolígraf aquest que apareix en la pantalla, la 
presència impertèrrita en tot el debat plenari, que porta ací des que ha començat d’una 
manera molt seriosa. Mire, li acceptem el prec, jo dubte un poc de l’encapçalament que ha 
fet vosté, perquè vosté parla de falta de participació en aquest debat. Jo crec que sí que hi 
ha hagut un debat en què ens hem reunit amb els col·lectius, en què s’ha negociat amb les 
parts i, sobretot, després s’ha elaborat un document per part de tots els grups de l’oposició, 
que uns l’han respectat i altres no. Falta de participació, en aquest cas, no crec que hi haja 
hagut. Acceptem el prec, com li deia, deixe’ns també uns dies. Jo crec que ara estem 
recollint dades i reaccions sobre els dies, no cal precipitar-se, jo crec que aquest mateix dia 
va haver-hi gent que es va precipitar dient que era un fracàs rotund a les 9.37 h, perquè no 
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hi havia gent al carrer, d’un dilluns de pandèmia, a 20 minuts del toc de queda, i amb el 
tancament de tots els bars. Ja va anunciar algun membre d’algun grup de l’oposició que 
havia sigut un fracàs. Jo crec que no ha sigut així, jo crec que hem d’estar satisfets tots els 
que estem ací i, per tant, els acceptem el prec, li acceptem el prec a vostés, als companys 
de Podem, perquè han sigut, crec que els únics, que han complit amb el que vam acordar. 
Hi ha qui, com deia abans, teníem una oportunitat de complir els acords, a pesar d’haver 
pactat un document entre tots, d’haver insistit en diverses negociacions, al final va canviar el 
seu vot en contra i nosaltres el que hem de fer, Sr. Ferrándiz, és seguir treballant en aquests 
temes de la conversió en zona de vianants, sobretot complir tot el que hem acordat. En 
aquest cas sí que..., en tindre les primeres dades, sí que convocarem una reunió d’aquest 
consell de seguiment. Aquesta setmana passada vaig tindre una reunió amb la Cambra de 
Comerç, que els havia demanat una reunió i els vaig exposar el mateix, que aniríem fent-ho i 
aniríem donant compte una vegada tinguem les primeres dades. Jo crec que la valoració 
que faig, crec que ha sigut bona en aquesta primera setmana. Fins i tot algun membre 
també de l’oposició, ho torne a dir, valorava l’absència d’incidents, indicava que els 
conductors havien decidit fugir del trànsit del centre, que és el que es pretenia. Algú ho veia 
d’una manera negativa. Jo crec que s’ha eliminat, i és ben visible per a tots, molta part del 
trànsit que anava de pas i que crec que podem estar ben satisfets de tot el comportament 
que han tingut tots en aquesta qüestió. Jo també considere una qüestió en aquest tema de 
la conversió en zona de vianants..., crec que hi haurà moltes de les quals se'n penedirà, que 
se'n penedirà de no haver posat, de no haver-se posat al costat d’aquest, d’aquest pas que 
crec que és importantíssim per a la ciutat, que no és una decisió d’un govern d’un color o un 
altre, sinó que és una decisió de ciutat, i com deia ací, els acceptem el prec i continuem amb 
el compromís que tenim de complir els nostres acords.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou. El primer, evidentment, és agrair que s’accepte el prec. Respecte de la 
qüestió de la participació, doncs bé, al final són opinions, o el que considerem cada grup per 
participació o per participació real. Per la nostra banda, és cert que hi ha hagut reunions i 
trobades. Ens haguera agradat que hagueren tingut un bon procés participatiu que fóra el 
que guiara un poquet tot aquest procés. I respecte de..., bé, les prediccions fatalistes que ja 
alguns feien, que com comentava el Sr. Martínez, aquest mateix matí parlàvem de desert 
desolador, ens alegrem, indubtablement, que hagen fracassat aquestes prediccions. I, bé, 
vull reiterar l’agraïment que s’accepte el prec perquè pensem, de veritat, que la comissió de 
seguiment serà una ferramenta clau perquè tot aquest procés siga un èxit i perquè, com he 
comentat abans, puguem anar resolent tots els conflictes i els problemes que puguen 
generar-se per les mesures que van prenent-se. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Res, vull agrair-li..., i estic totalment d’acord amb el que ha dit vosté, sobretot perquè la gent 
de la societat que formarà part d’aquesta comissió, i ja la vaig sondejar i anem parlant. 
També crec que, a pesar de les dificultats, aporta en totes aquestes ocasions, i està fins i tot 
satisfeta. Una altra cosa són les prediccions negatives que puguem fer ací, els grups de 
l’oposició, o des d’on es vulga fer. Li acceptem el prec, i bé..., vull instar-lo que..., crec que 
en cosa de menys d’un mes, estarà convocada aquesta comissió de seguiment, perquè hi 
puguem fer totes les valoracions oportunes.
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23. 8600/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CREACIÓ ÀREA PÚBLICA D'AUTOCARAVANES A ALCOI

Sr. Santiago:
Gràcies de nou.

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

«Exposició de motius:

Fins fa ben poc, el món del caravaning a Espanya era poc conegut i estava vinculat 
normalment només a gent gran i jubilats estrangers que passaven llargues temporades sota 
el nostre sol. No obstant això, en els últims anys, el sector ha donat un gir de 180 graus.

Des de 2014, les matriculacions d'autocaravanes noves han crescut un 445%, que van 
registrar el seu rècord de vendes en 2019. I per segon any consecutiu, la demanda per a 
llogar una autocaravana està superant l'oferta existent. Entre les tendències, destaca la 
irrupció de les famílies joves que opten per aquesta mena de turisme.

Es calcula que cada any 250.000 autocaravanes transiten per Espanya amb una ocupació 
mitjana de tres persones per vehicle, la qual cosa suposa una estimació de 750.000 
persones en total. Espanya és el país europeu on més està creixent proporcionalment 
aquest tipus de turisme. Mouran a quasi mig milió de turistes i gastaran en comerços més de 
385 milions d'euros (150 € diaris en una ruta mitjana de 17 dies), segons dades de 
l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning.

No obstant això, aquest creixement xoca clarament amb la manca que pateix el sector a 
Espanya des de fa dècades: la falta d'àrees per a autocaravanes.

En el seu recorregut, a penes podran disposar de menys d’un miler d'àrees d'autocaravanes 
repartides per tot el país. D'una banda, es una cosa històrica tenint en compte les 183 que 
existien en 2010, però ridícula tenint en compte les 6.000 existents a França i Alemanya, 
4.500 a Itàlia o 2.000 als Països Baixos, precisament els estrangers que més ens visiten en 
autocaravana.

Algunes comunitats autònomes han sabut veure i entendre aquesta necessitat i han apostat 
clarament pel turisme itinerant creant noves àrees com, per exemple, Galícia (més de 100), 
Catalunya (90) o Castella i Lleó (80). 

Des de Podem veiem en la creació d’una àrea pública d’autocaravanes una oportunitat per a 
millorar els serveis que pot arribar a oferir la nostra ciutat vinculats a un turisme alternatiu, 
sostenible i de qualitat. Una proposta que creiem pot ser positiva i que necessita del suport 
decidit de les administracions públiques a l’hora d’habilitar espais públics que ho facin 
possible.

Hem de tindre en compte, en primer lloc, que no existeix cap altra àrea d’aquest tipus en tot 
l’Alcoià. Únicament tenim un exemple a Castalla i només disposa de 9 places. Que la gent 
que viatja en autocaravana acostuma a practicar un turisme sostenible i de qualitat com el 
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senderisme, la bicicleta de muntanya, el barranquisme, entre d’altres activitats. I per tant 
Alcoi seria un lloc ideal per fomentar i potenciar aquest tipus de turisme.

Al mateix temps, aquest tipus d’àrea només necessita incorporar serveis bàsics com el 
buidatge d'aigües grises que és per a les aigües de la dutxa i la cuina, buidatge d'aigües 
negres que és per poder buidar el WC i un punt de llum i així com un punt per facilitar 
l’ompliment d'aigua.

Per tot això, realitzem el següent prec:

- Crear una àrea pública d’autocaravanes a la ciutat d’Alcoi»

Sra. Presidenta:
Bé, contestaré jo. Li acceptem el prec, entenem i compartim aquesta necessitat que té el 
poble d’Alcoi i en un sector, un segment turístic que està a l’alça en tot Europa i a Espanya 
també. És cert que també seríem un referent perquè al País Valencià sí que..., a Catalunya 
n’hi ha prou àrees, però el que és tot l’Arc Mediterrani manca d’aquestes infraestructures; i, 
per tant, a l’interior de les comarques seria molt positiu per a Alcoi aquesta atracció turística 
que, com bé diu, és molt sostenible i ens interessa. Està arribant ja i jo crec que cal posar-se 
a fer feina i habilitar aquestes àrees. El Partit Socialista ho portava en el programa electoral. 
De fet, estem buscant els llocs idonis perquè, com bé diu, en necessiten no molts, però una 
sèrie de serveis els llocs on estiguen han de tindre, han de poder dotar d’aquests serveis; 
per tant, com dic, li accepte el prec i li comunique que ja estem fent feina.

Sr. Santiago:
Simplement vull donar les gràcies per l’acceptació d’aquesta proposta. Entenem que és una 
bona oportunitat per a la nostra ciutat i des de Podem entenem que hem de posar els 
nostres esforços, sobretot en la ubicació, perquè moltes vegades aquestes persones el que 
busquen és, precisament, poder estar també prop dels serveis que ofereix la ciutat. Llavors, 
bé, simplement, també oferim la nostra ajuda o suport per si fa falta, que podem col·laborar 
en aquesta proposta de forma conjunta. Gràcies.

Sra. Presidenta:
Moltes gràcies. Així ho farem. 

24. 8846/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A HABILITAR BANYS PÚBLICS

Sra. Obiol:
Sí, gràcies.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mirar la ciutat des d’una perspectiva de gènere és comprendre que la ciutat històricament 
s’ha construït d’esquenes a les necessitats de totes aquelles persones que no responen al 
model d’home de mitjana edat i amb treball remunerat. 
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Fer real aquesta perspectiva implica abordar petits i grans canvis a nivell multidimensional i 
és necessària per raons de justícia de gènere i justícia social. 

Un d’aquests petits canvis i que a més a més posa en evidència l’informe de ciutat amigable 
amb els majors és comptar amb un nombre suficient i en condicions de banys públics.

Per eixe motiu demanem:

1.- Que s’habiliten banys públics en llocs claus de la ciutat i que tinguen un manteniment 
freqüent.
2.- Que una vegada fet això es puga fer una mapa per a difondre entre la ciutadania on es 
troben aquests banys.»

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies de nou. Bé, es parlava abans que moltes vegades el govern municipal deia 
que sí a propostes i després no les complia. En aquest cas jo li diré que no li acceptarem el 
prec per una qüestió: perquè entenem que, ara com ara, aquesta necessitat podria estar 
resolta. Vull dir-li que hi ha espais públics en tots els barris, espais de majors, centres 
socials, el mateix Ajuntament, en el qual està fent-se ús diàriament d’això, on els serveis 
públics..., estan adaptats a totes les necessitats de totes les persones que tinguen aquest 
tipus de necessitats. Dir el contrari, posar una xarxa de banys públics, quan tenim una 
despesa que va en contra també, un poc, que aquesta necessitat que ara està resolta, 
poguérem ampliar una despesa de més diners per als alcoians i alcoianes, perquè totes 
aquestes coses vénen reflectides després en els pressupostos. Una altra opció, una altra 
opció que hi ha, és que tots vostés, en les seues propostes, perquè si vostés veuen en 
aquest mateix Ple, sense anar més lluny, totes les propostes que vostés han fet estan 
valorades amb molts diners i valen molts diners, doncs que vostés també les posen quan 
negocien pressupostos com a propostes que vagen incloses en aquests. A canvi, també 
després del compromís de poder-ho aprovar. No ho dic per res, ho dic perquè en aquestes 
qüestions podria dir: «sí, sí, anem a fer, a habilitat banys públics». No es podrà fer perquè 
això representa una despesa important, no, importantíssima, perquè açò no és un bany que 
tu faces hui i quede ací com una font pública, no. Té un manteniment, com vostés demanen 
ací, i aquest servei que vostés demanen, actualment, està fent-se en altres..., altres espais 
públics, com puga ser, com ja hem dit, els centres socials, els centres de majors que hi ha 
en cada barri, les instal·lacions municipals obertes, que ara com ara poden facilitar-li 
aquesta necessitat a les persones que tinguen la necessitat de fer ús d’ell. Per tant, no li 
podem aprovar el prec i bé, vostés ho poden incorporar, jo crec que en altres negociats.

Sra. Obiol:
Doncs és una llàstima, és una llàstima que el govern del PSOE no responga a les 
necessitats que, a més a més, vosté diu que estan resoltes. Però el mateix diagnòstic que 
ha fet el mateix govern diu que no estan resoltes, perquè la gent major els reclama, i mentre 
vosté parlava, jo pensava en una zona que sovint visite, que és la zona de Santa Rosa.  
M’agradaria que vosté em diguera on poden anar els xiquets, les dones embarassades, la 
gent major que necessita acudir a banys i que no siga pagar en un lloc privat per a fer-se 
una consumició i poder utilitzar el bany. D’estratègies en tenim tots, i unes altres que siguen 
justes i que siguen adequades a les necessitats de les persones. Evidentment, és veritat que 
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tot representa, representa un cost, però haurien de posar sobre la balança quins costos i 
quins beneficis, perquè això ja ho vam intentar nosaltres en els pressupostos municipals. No 
vam incidir en aquest fet, però sí en altres i tampoc no se'ns van acceptar. Per tant, bé..., ho 
intentarem, nosaltres som molt perseverants; aleshores, ho intentarem l’any que ve en els 
pressupostos. Però, segurament, no sé..., si vol, fem una aposta, segurament ens diran que 
no. Gràcies.

Sr. Martínez:
Bé, el que diu vosté dels pressupostos, si al final les seues propostes són acceptades i si 
són raonables, jo crec que tots els anys tenim una negociació de pressupostos en què  
poden entrar fàcilment. Igual és que, quan dos negocien, a la millor s’han d’entendre els dos, 
és que no és només una part sempre la que diu, igual també vostés haurien de fer una 
reflexió sobre aquest tema. Sí que responen a les qüestions que diu, i li ho he dit, a Santa 
Rosa, doncs podran anar a determinats centres públics que puguen ser, fins i tot, 
l’associació de veïns, poden anar al col·legi, podran anar, per exemple, a Oliver, al centre 
que atén els serveis socials d’allí. Està tancat també?, està tot tancat?. I els banys públics 
que vosté diu, han de tindre manteniment?,  han d'estar 24 hores oberts? Em toca parlar a 
mi. Han d'estar 24 hores oberts? Per tant, el que estic dient és que de vegades ací fem 
propostes, moltes, moltes, moltes propostes que no valorem mai, mai, mai, i sempre és el 
govern el que diu que no, que no, que no, però és que és la nostra responsabilitat, i jo crec 
que hauria de ser també la de vostés, perquè a mi m’agradaria al final d’aquest plenari 
avaluar amb diners, quants diners han demanat vostés gastar-se en aquest plenari, i vostés 
no han posat cap mena de prioritat ni han dit si aquestes persones majors estan més 
integrades o menys. Vostés ho diuen tot i després un altre que regule. En aquest cas li hem 
de dir que no, malauradament i si vosté vol regular aquest tipus de qüestions, doncs les 
haurem de llevar d’altres qüestions per a poder-les fer.

25. 8847/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA I PREC SOBRE LES CÀMERES A ESPAIS PÚBLICS

Sr. González:
Gràcies.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la pregunta següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
S’ha incrementat el nombre de càmeres a la nostra ciutat a decisió del govern municipal. El 
mateix govern municipal així ho ha anunciat en diferents notes de premsa. Davant d’això 
volem preguntar: 

 Pel criteri de proporcionalitat pel qual s’ha decidit el nombre de càmeres a instal·lar i 
el lloc on fer-ho.»

Sr. Belda:
Gràcies, Sra. Zamorano. La primera vegada que parle al plenari i manifeste que m’alegre de 
la recuperació de la senyora..., de la companya Lirio García i vull desitjar-li a l’Alcalde una 
prompta millora. Quant a la pregunta, el criteri de proporcionalitat és un criteri tècnic, és a 
dir, l’objectiu que es busca en la implementació de cada una de les càmeres.
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Sra. Zamorano:
Sr. Belda, no se li sent bé.

Sr. Belda:
Millor ara?, ara millor?

Sra. Zamorano.
Millor, sí.

Sr. Belda:
D’acord. Doncs sí, que és un criteri tècnic, és a dir, al final l’objectiu que es busca, amb la 
implementació de cada una de les càmeres..., són els tècnics els que decideixen quin és el 
nombre de càmeres i quina és la ubicació d’aquestes perquè compleixen els objectius que 
es busca.

Sr. Gonzàlez:
Formule, formule el prec.

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

«Amb tot formulem el següent prec: 

1.- Acomplir amb la normativa relativa a la protecció de les persones físiques en el que 
respecta al tractament de dades persones i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
senyalitzar convenientment totes i cadascuna de les zones videovigilades amb càmeres 
instal·lades als nostres carrers.
2.- Que la senyalística estiga redactada en valencià.
3.- Que es publique una relació de les càmeres junt amb les seues dades.»

Sr. Belda:
Sí, acceptarem el prec, encara que la gran majoria del que demana ja està complint-se i ja 
està fent-se per part del govern. Li diré que sí perquè, evidentment, està fent-se. En el 
primer punt vosté parla de la protecció de les persones físiques, evidentment i com hem 
remarcat una i mil vegades, totes les càmeres que estan instal·lades en aquesta ciutat 
compleixen la normativa vigent. Les càmeres, sobretot, crec que són..., no hi ha cap 
tractament de dades, és a dir, simplement es grava i es manté el temps que té, que ha 
d'estar per llei, perquè si hi haguera alguna reclamació judicial, es poguera visionar i només 
pot visionar el Departament de Policia, que és l’autoritzat per a aquestes qüestions en l'àmbit 
legal. Per tant, no hi ha cap dada, no hi ha cap circulació de dades i no hi ha cap 
desprotecció. Quant a la senyalística, ho revisarem, ho revisarem pel tema del valencià, si hi 
ha alguna que no està en els dos idiomes, així es farà. I quant a la publicació de la relació de 
càmeres, en el Geoportal de l’Ajuntament estan totes i cada una de les càmeres i la ubicació 
de cada un dels punts. De tota manera, per a facilitar una mica més el que anem a fer és 
una llista amb la ubicació de cada càmera del carrer i el lloc on està i la publicarem en la 
pàgina web de l’Ajuntament, encara que, com he dit abans, en el Geoportal, ara mateix, ho 
acabe de veure jo fa cinc minuts, es poden buscar i estan totes les càmeres.
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Sr. González:
D’acord, moltes gràcies. Com déiem, em sembla important per qüestió de transparència, on 
s’indiquen on estan, on estan situades les càmeres aquestes. També que hi haja una relació 
de càmeres, on es pot consultar. Tampoc no demanen que s’indique exactament les 
coordenades de les càmeres, perquè també entenem que hi ha inconveniència que se sàpia 
on estan les càmeres, però sí la zona on estiguen les càmeres i quina zona abasten, que 
estiga indicada. Simplement..., sí..., sí que es pot fer això. Moltes gràcies.

Sr. Belda:
Sí, ja està, bé, li acceptem el prec i continuarem treballant.

26. 8848/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC GRUP PER LA PROMOCIÓ DE L'ESCOLA PÚBLICA

Sra. Obiol:
Gràcies.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons les dades d’oferta de places als centres d’ensenyament d’infantil (2on cicle) i 
primària que aporta la Conselleria d’Educació al seu web, Alcoi té 2.061 places a l’escola 
pública i 3.994 a la concertada. Això en termes d’unitats suposa 81 unitats en educació 
pública i 141 en escola concertada, només un 36,5% del total és totalment pública. La 
mitjana espanyola és del 70%. No hi ha dubte que estem en una situació de desavantatge 
respecte la resta de l’estat.

Per eixe motiu demanem:

1.- Una campanya urgent de comunicació per a la promoció de l’escola pública d’Alcoi 
davant de la campanya de matriculació del curs 2021-22. 
2.- Demanar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana un pla d’acció 
consensuat amb l’Ajuntament d’Alcoi per a l’increment progressiu de les places a l’escola 
pública.»

Sr. Belda:
Gràcies, Sra. Zamorano. Acceptarem el prec, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, encara que remarcant que en el punt 1, la campanya de comunicació de promoció 
de l’escola pública a Alcoi, es fa any rere any, amb la participació de tots i cadascun dels 
centres públics de la ciutat. Això és una cosa que anem fent cada any i la campanya de 
matriculació a l’escola pública..., també continuarem fent-la. Evidentment, ara ha acabat 
d’eixir el període de matriculació i ara és quan implementarem aquesta campanya aviat per 
a fer-la efectiva, per a la campanya de matriculació. I quant al 2n punt, evidentment, estem 
treballant i de la mà de Conselleria, des de ja fa temps en aquest increment d’aules 
públiques que ja s’ha produït de 0 a 2 anys. En les aules de 2 anys, en els últims anys, en 
tenim 3 de noves a la nostra ciutat. Això vol dir que hi ha hagut un increment de places 
públiques a la nostra ciutat. I també el que hem de tindre en compte és la natalitat de la 
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ciutat, que ara mateix és molt baixa i que, afortunadament, i a mesura que nosaltres hem 
reclamat des de fa temps, enguany podem estar contents perquè la baixada de la ràtio a 20 
alumnes per aula farà que el nombre de places que s’ofereixen tinga poca relació amb el 
nombre de possibles alumnes que hi haurà en tres anys, i això jo crec que és molt ajustat i 
és el que hem demanat sempre per a ajustar el nombre d’aules i per a augmentar la qualitat 
educativa als nostres centres educatius. I també hem de tindre en compte que estem en un 
període en el qual estem millorant els centres públics de la ciutat, als quals els feia molta 
falta, a través del pla Edificant, i que quan acaben aquestes millores en els centres 
educatius, evidentment, esperem que la natalitat pública puga muntar i que totes les places 
que puguen crear-se a la ciutat siguen públiques. Evidentment, així ho reclamaré.

Sra. Obiol:
Bé, mostrem la nostra satisfacció per a l’aprovació del prec, perquè pensem que és 
important. Òbviament, nosaltres coneixem la feina de l’Ajuntament en les campanyes de 
comunicació del període de matriculació en les escoles públiques, però les dades són les 
dades, i fan evident que necessitem major inversió o canviar aquesta política de 
comunicació d’alguna manera, perquè aquesta situació canvie, perquè estem en una 
situació de desavantatge total respecte de la resta de l’estat. Vosté ha parlat de les aules de 
0 a 2 anys. Pensem que de 0 a 2 anys estem parlant de..., de 0 a 2 anys, les aules de 2 
anys, estem parlant del primer cicle. Nosaltres només els hem citat el segon cicle d’Infantil i 
a Primària. Lògicament, aquesta situació és molt complexa, necessitaríem un debat i un 
compromís molt ferm per part de les nostres institucions, però el que està clar és que Alcoi 
té una situació singular en aquesta qüestió i que hauríem d’abordar-la de manera seriosa. 
Per tant, manifestem de nou aquesta satisfacció i esperem que siga un punt d’inflexió en 
aquesta situació que pateix Alcoi.

Sr. Belda:
Com he dit abans, nosaltres continuarem treballant a millorar els nostres centres públics, 
que jo crec que és la nostra tasca, consolidar totes i cada una de les aules que hi ha a la 
ciutat i que amb aquest increment, esperem que es produïsca aviat, que l’accés siga del 
sector públic; i, per tant, en l’escola pública, i puguem anar equipant aquestes dades que, 
evidentment, són una anomalia, perquè no és el que està produint-se a la resta de ciutats. 
Alcoi, doncs bé, per aquest arrelament de molts centres concertats a la nostra ciutat, que fan 
una tasca molt bona, educativa, que fa que, evidentment, aquesta desigualtat quant a escola 
pública i concertada existisca; i, per tant, jo crec que hem de ser capaços d’anar igualant 
aquestes dades amb la creació de noves places.

PRECS I PREGUNTES:
27. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-SRA. OBIOL: PREGUNTA SOBRE PUNT 
INCLÒS EN L’ORDRE DEL DIA DE LA J.G.L. DE 29-03-2021, SOBRE REDUCCIÓ O 
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DIVERSOS USUARIS.

Sra. Obiol:
Breument, és una pregunta que volíem fer arran de la lectura de l’ordre del dia en l’acta de la 
Junta de Govern Local del 29 de març, en què en un dels punts s’enunciava la possibilitat, 
l’aprovació que algun subministrament d’aigua foren tallats o foren..., o foren..., no sé si,  un 
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era tallar i l’altre no sé quina era la paraula, gestionat o revisat. I volíem saber com, per què 
s’havia produït això, que comportava això i com s’havia produït aquesta decisió. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Doncs no li puc contestar ara, ho llegiré per escrit i...

Sra. Zamorano:
I en la pròxima.

Sr. Jordi Martínez:
Sí, però com no..., vull dir..., vosté fa unes valoracions que jo no sé si són així i hauré de 
comprovar-ho en les actes de la Junta de Govern oportunes.

28. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI-SR. IVORRA: PREGUNTA SOBRE 
MESURES ACORDADES I REFERENTS A MOCIÓ PROBLEMÀTICA BARRI LA SANG.

Sr. Ivorra:
Gràcies. En aquest plenari es va aprovar fa uns mesos una moció que era la del tema del 
barri la Sang, que implicava una problemàtica important per al barri i per a tots els veïns. A 
banda de la visita que es va realitzar per part dels regidors al barri i parlaren amb els 
representants de l’Associació, ens agradaria saber si ja s’han posat en marxa les mesures 
que es van acordar per la urgència i per la perillositat que podria tindre per als veïns.

Sra. Baca:
Sí, bé, estàvem esperant a tindre actiu el pressupost per a poder fer la contractació. Ja s’ha 
traslladat al departament corresponent, que és Arquitectura, que haurà de demanar aquest 
estudi, i bé..., ha sigut qüestió de setmanes que..., una setmana que tenim el pressupost 
actiu i, per tant, a partir d’ara, ho posarem en marxa.

29. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-SR. JORDI MARTÍNEZ: PREC A TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS SOBRE REFLEXIÓ EN LES VOTACIONS DE CERTS EXPEDIENTS QUE 
PASSEN AL PLE.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, jo volia fer una reflexió o un prec a tots els grups municipals, ho dic perquè en el darrer 
Ple..., ja ens ha passat en alguna ocasió..., ací han arribat acords municipals, per part de 
tots els grups, excepte en aquest cas, el govern, per exemple, com el que comentaré, en 
una cosa va en contra del que puga ser la llei, és a dir, ací es va valorar en el Ple passat la 
compatibilitat d’un company, i nosaltres haguérem pogut votar tots que no, i aquest company 
té aquest dret a aquesta compatibilitat, i que jo no sé si és matèria de votació o no. O es va 
aprovar no tornar una fiança a Foment, quan és el compliment d’un contracte, i no sé si 
podrem acordar en el plenari que no paguem la llum o no paguem els jornals, i això puga ser 
llei. Ho dic perquè estaria bé que tots férem una reflexió, perquè a nosaltres se'ns demana, 
com toca, que quan portem els expedients al plenari vinguen visats, informats i fiscalitzats, i 
a partir d’ací es prenga una decisió. Però jo crec que en un altre sentit estaria bé que tots 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523406115103501043 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

tinguérem clar que quan vénen algun determinat tipus d’expedients al plenari, doncs, jo no 
sé si mereixen que es puga votar en contra.

Sra. Presidenta:
Doncs, queda dit. Si no hi ha més punts a tractar, es tanca la sessió. Moltes gràcies a tots.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:45 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y la Sra. Presidenta 
en funciones (1ª Tte. Alcalde), en prueba de conformidad.
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