Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 7 de maig de 2021, en aquesta casa
consistorial.
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Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas del día 7 de mayo de 2021 se reúnen en la
Casa Consistorial y en primera convocatoria los señores Antonio Francés Pérez, Jordi
Valentí Martínez Juan, Juan Enrique Ruiz Doménech, Mario Ivorra Torregrosa, Rosa María
García González, Cristian Santiago de Jesús, Sandra Obiol Francés y David Andrés Abad.
Asisten a la sesión de forma telemática el resto de concejales arriba mencionados, así como
la Interventora y la Secretaria General del Ayuntamiento, por medio de videoconferencia, a
través de la aplicación Cisco Webex Meetings, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todos ellos,
presididos por el alcalde-Presidente el señor Antonio Francés Pérez, y miembros del Pleno,
a los cuales legalmente se ha convocado.
De acuerdo con el art. 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los miembros del Pleno de la Corporación se encuentran en territorio
español.
Da fe del acto la Secretaria de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.
Asisten dos intérpretes del lenguaje de signos, pertenecientes a FESORD.
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i a tots. Vull saludar també a tots aquells que ens segueixen a través de les
xarxes socials. Iniciem el plenari ordinari.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 9032/2021 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 04-01-2021 (ORDINÀRIA) I 05-02-2021 (ORDINÀRIA)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los
días 04-01-2021 (ordinaria) y 05-02-2021 (ordinaria).
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y
el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el siguiente acuerdo:
Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 04-01-2021
(ordinaria) y 05-02-2021 (ordinaria).
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2. 9032/2021 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Sí, de la correspondència s’ha donat compte als grups, i de protocol
assenyalar.

no hi ha res a

Correspondència:
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la Corporació, els següents escrits, rebuts en
l’Ajuntament d’Alcoi:
1- De la Dirección General de Derechos de los Animales (Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 - Vicepresidencia Segunda del Gobierno), correu electrònic
de 30-03-2021 referent a l’acord adoptat en la sessió del ple de 06-11-2020 sobre la
moció pels drets animals i condemna al maltractament animal.
2- De la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal-Alicante, correu
electrònic de 23-04-2021 referent a l’acord adoptat en la sessió del ple de 05-032021 sobre declaració institucional sobre l’atenció al ciutadà en altres
administracions.
El Ple de la Corporació queda assabentat.
3. 5519/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020.
Una vez que ha sido confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal de 2020, sobre
la que ha recaído acuerdo aprobatorio por Decreto de la Alcaldía nº 1534/2021, de 15 abril
de 2021; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 193.4 del R.D. Leg. 2/2004
que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, habiéndose entregado a los
Grupos Políticos la documentación informativa oportuna, se procede a dar cuenta al
Ayuntamiento Pleno de este expediente, en los siguientes términos:
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y vista la documentación, los informes de la Intervención municipal, considerando
asimismo que el expediente incorpora los derechos pendientes de cobro y obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020, el Resultado Presupuestario, los
Remanentes de Crédito y el Remanente de Tesorería.
Consta el cálculo en informe independiente de la Intervención Municipal cuantificando los
saldos de las magnitudes de contabilidad nacional referentes a la capacidad/necesidad de
financiación, deuda financiera y regla del gasto, de acuerdo con el artículo 15 de la Orden
HAP/2015/2012. De 1 de octubre, con carácter informativo, dada la suspensión de dichos
objetivos fiscales para 2020 y 2021.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
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Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal para 2020, en la forma en que ha
sido rendida y que comprende los documentos señalados en el art. 93 del R.D. 500/1990,
cifrándose el Resultado Presupuestario ajustado en 704.591,83 € y el Remanente de
Tesorería total en 13.852.192,60 € siendo el cualificado para gastos generales de 847.848,44 €.
Segundo.- De esta liquidación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.
Tercero. De igual modo, se dará cuenta en la misma sesión plenaria:
- Informe elaborado por la Interventora Municipal referente a los cálculos de la estabilidad
presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
demás normativa de desarrollo.
- Informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los
reparos efectuados (art. 15.6).
- Informe anual con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos
de caja fija constituídos (art. 27.2).
- Informe de la Inspección General de Servicios, en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional 16ª del TRLRHL, sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles.
Cuarto.- Se remitirán copias auténticas de la liquidación aprobada a la Comunidad
Autónoma y a la Administración del Estado a través de la Oficina Virtual del Ministerio de
Hacienda.”.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
4. 10725/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE
DE 2021.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
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Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
5. 11012/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,
PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del
citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter
trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre.
La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio Ministerio
y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al efecto.
Dicho suministro de información correspondiente al primer trimestre de 2021, ha sido
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto, la Concejalía de Hacienda da cuenta de la remisión realizada que
presenta el siguiente resumen:
1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital
actualizados.
2) Remanente de tesorería
3) Calendario, presupuesto de tesorería.
4) Dotación de plantillas y retribuciones
5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.
6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
7) Pasivos contingentes
8) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.
9) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos con
normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de estabilidad
presupuestaria.
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10) Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª
TRLRHL).
11) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).
12) Flujos internos.
13) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.
14) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.
15) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.
16) Intereses y rendimientos devengados (ingresos).
17) Gastos derivados de la gestión del COVID-19.
18) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.
19) Informe actualizado de evaluación de datos generales.
20) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
6. 11105/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/3.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio 2021, con lo cual no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal
para 2021.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo
político SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos políticos
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) así como el Concejal No Adscrito Marcos Eduardo Martínez
Coloma, adopta los siguientes acuerdos:
Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
- Relación Q/2021/10002, por un importe total de 21.930,48 €, que empieza con la
operación ADO nº 920210002568, Tercero: MOVILDATA INTERNACIONAL SL,
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importe: 469,00 € y termina con la operación O nº 920210003562, Tercero: CANTO
OBRAS SL, importe: 16.610,43 €.
7. 11285/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.01.2021/015.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:




El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.

El gasto se financia con:


Bajas de otras partidas no comprometidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo
político SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos políticos
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por suplementos nº 2.01.2021/015, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:

Aplicación

10148 34201 62200

Descripción

CUBRIMIENTO PISTA EXTERIOR
FCO.LAPORTA

Proyecto

2021 2 U48 7

Financiación

Importe

Ptmo.
Caixabank 19

13.444,18

Ptmo.
BBVA 16-1

6.603,76

Ptmo.
BBVA 18

2.524,78

Ptmo.

241,46
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Aplicación

Descripción

Proyecto

Financiación

Importe

BBVA 17

2021 4 U48 6

Ptmo.
Sabadell 20

7.331,89

Rec. Ctes

5.005,76

Total suplementos

35.151,83

08311 15302 61900 SUSTIT.ILUMINAC.LED VIAS PUBLICAS

2019 2 U11 15

08311 15310 61000 ACOND.ACCESOS CIUDAD

2019 2 U11 16

08311 15313 61900 REDACCION PROYECTOS ROTONDAS

2017 2 U11 15 Ptmo. BBVA16-1

-6.603,76

08311 15323 61900 ROTONDAS ACCESO ALCOY

2018 2 U11 10

Ptmo. BBVA18

-2.524,78

08311 16500 60900 FAROLAS INTELIGENTES LED

2017 2 U11 10

Ptmo. BBVA 17

-241,46

10148 34209 62200 NUEVAS INSTALACIONES BMX

2020 2 U48 5

08413 16400 62200 CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO

2020 2 U13 1

08413 16400 62200 CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO

2021 4 U13 2

Ptmo.
Caixabank 19

Ptmo.
Bco. Sabadell 20

-13.013,10
-331,08

-4.624,52
-2.707,37
-1.275,76

Rec. Ctes.
10148 34100 22609 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

-3.730,00

Total financiación con bajas
02463 15220 63200 REHAB.EDIF.MCPALES EDUSI/ARRU

-35.051,83
2021 2 U63 14

Ptmo. BBVA
2018

Total suplementos
02463 15106 60900 ACTUACIONES URBANISTICAS

8.098,29
2020 2 U63 4

Ptmo. BBVA
2018

Toal financiación con bajas

02463 23100 62200 CONSTRUCCION VIVIENDAS ARRU 2018

8.098,29

-8.098,29
-8.098,29

2021 2 U63 15

Ptmo.
Sabadell 2020

2.277,71

Ptmo.
Santander 15

19.820,72

Ptmo.
Camamar 16

1.409,55

Total suplementos

23.507,98

02463 15106 60900 ACTUACIONES URBANISTICAS

2020 2 U63 4

Ptmo.
Sabadell 2020

-2.277,71

02463 15110 61900 MEJORA ACCESOS ESTACION RENFE

2018 2 U63 8

Ptmo.
Santander 15

-19.820,72

02463 33620 61900 ACTUACIONES "FORN MORU"

2016 2 U62 5

Ptmo.
Cajamar 16

-1.409,55

Ttoal financiación con bajas

-23.507,98
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Aplicación

Descripción

06532 92080 62600 ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS

Proyecto

Financiación

2021 4 U31 1

Total suplementos

Importe
800,00

Rec. Ctes.

02142 33360 22199 MATERIAL MUSEO

800,00
-800,00

Total financiación con bajas

-800,00

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

8. 11286/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.03.2021/017.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser
utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.
El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.
Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo
político SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos políticos
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por créditos extraordinarios nº 1.03.2021/017 que se financiarán con bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Aplicación
06464 43320 48900

06464 43320 22610

Descripción

Importe

SUBV.U.P.V. "INDUSTRIA DIGITAL"

30.000,00

Total crédito extraordinarios

30.000,00

ACTIV.PLAN IMPULSO INDUSTRIAL

-30.000,00

Total financiación con bajas

-30.000,00

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

9. 11896/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.02.2021/018.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:




El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.

El gasto se financia con:


Bajas de otras partidas no comprometidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo
político SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos políticos
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por suplementos nº 2.02.2021/018, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
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Aplicación
06244 92001 48222

02463 15100 22699

Descripción

Importe

BECAS PRACTICAS AYUNTAMIENTO

3.600,00

Total suplementos de crédito

3.600,00

ACTIVIDADES REGENERACION URBANA

-3.600,00

Total financiación con bajas

-3.600,00

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

10. 12038/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER BAIXES PER
ANULACIÓ, EXP.: 7.01.2021/019.
Mediante Decreto de la Alcaldía n.º 1534/2021, de 15-04-2021 se aprobó la Liquidación del
Presupuesto Municipal de 2020 arrojando un Remanente de Tesorería negativo para gastos
generales por importe de -847.848,44 €.
El artículo 193 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en su apartado
primero, establece:
“1.En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno
de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda,
deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo
presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá
revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del
Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo
consintiesen.”
Por su parte, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en sus artículos 49 a 51,
establece:
“Artículo 49.
Baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una
disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
Corresponderá al Pleno de la entidad la aprobación de las bajas por anulación de créditos.
Artículo 50.
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Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible
o anulable sin perturbación del respectivo servicio.
Artículo 51.
Podrán dar lugar a una baja de créditos:
a)

La financiación de remanentes de tesorería negativos.

b)

La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

c)

La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad local.”

Por su parte, las bases de ejecución del Presupuesto municipal se remiten igualmente a lo
establecido en el Real Decreto citado, determinando, además,que su aprobación
corresponde al Pleno de la Corporación.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del grupo
político SOCIALISTA (12) y la abstención de los concejales de los grupos políticos
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma, adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por bajas por anulación nº 7.01.2021/019, con el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

Importe

04546 33370 22609

SERVICIOS DIVERSOS C.A.D.A.

-59.000,00

06125 23000 12001

SUELDOS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL

-27.000,00

06125 23000 12003

SUELDOS GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL

-37.000,00

06125 23000 12004

SUELDOS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL

-24.000,00

06125 23000 12100

COMP.DESTINO BIENESTAR SOCIAL

-40.000,00

06125 23000 12101

COMP.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL

-40.000,00

06125 23100 16000

SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR SOCIAL PERSONAL TEMPORAL

-32.000,00

06433 46303 22610

ACTIVIDADES AGORA

-13.000,00

08311 32380 22700

LIMPIEZA COLEG. PUBLICOS/EDIFICIOS

08511 44110 47900

SUBV. OPERACIONES TUASA.

-86.000,00

08612 16500 22100

SUM.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO

-50.000,00

-300.000,00
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08612 32380 22100

SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA

-25.000,00

08612 33340 22100

SUM.ELEC.TEATRO CALDERON

-7.000,00

08612 33370 22100

SUM.ELECT.C.A.D.A.

-7.000,00

08612 34000 22100

SUM.ELECT.DEPORTES

-35.000,00

08612 92000 22100

SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/EDIF.GRALES.

-25.000,00

11070 33805 22611

ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS

-25.000,00

11070 33810 22611

NAVIDAD/REYES MAGOS

-6.000,00

12121 91201 22601

ACTOS INSTITUCIONALES

-10.000,00
-848.000,00

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a los oportunos
efectos.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Órgano de Tutela Financiera de la
Comunidad Valenciana, a los oportunos efectos.
11. 31269/2020 M.U.S. I QUALITAT ADMINISTRATIVA
APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE L'APARCAMENT LIMITAT EN EL TEMPS
DE VEHICLES EN DETERMINADES ZONES D'APARCAMENT REGULAT EN EL
MUNICIPI D'ALCOI
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza
del aparcamiento limitado en el tiempo de vehículos en determinadas zonas de
aparcamiento regulado en el municipio de Alcoy...
A la vista de lo anterior y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación procede a la votación de este
punto de cuyo resultado se produce un empate tras votar a favor los concejales del grupo
municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y la abstención del Concejal No Adscrito el Sr. Marcos E.
Martínez Coloma.
En cumplimiento del Art. 100.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF y
RJEL), se efectúa una segunda votación persistiendo el mismo resultado: los votos a favor
de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales
de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y la abstención del
Concejal No Adscrito el Sr. Marcos E. Martínez Coloma. Al persistir el empate, se dirime
este con el voto de calidad del Alcalde, emitido a favor de la adopción del acuerdo, y por
tanto el Pleno de la Corporación, por mayoría, adopta los siguientes acuerdos:
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Primero: Aprobar inicialmente de la Ordenanza del aparcamiento limitado en el
tiempo de vehículos en determinadas zonas de aparcamiento regulado en el municipio de
Alcoy.
Segundo: Someter el expediente de la ordenanza al trámite de Información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Tercero: Determinar que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia durante el plazo establecido en el acuerdo anterior se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Sr. Alcalde:
Intervenció de tots? Sr. Abad, comencem.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen desde casa.
Buenos días, una vez más estamos en el pleno ordinario para aprobar una ordenanza para
la regulación del aparcamiento relacionada con la famosa ordenanza de peatonalización de
Alcoy, no del Centro de Alcoy. La peatonalización es un proyecto ideológico, nos dan
lecciones de ecologismo y movilidad y no se dan cuenta que los verdaderos afectados son
los ciudadanos, los comercios, los hosteleros, los autónomos, etc., son ellos los que
realmente sufren las consecuencias de unos proyectos ideológicos mal ejecutados. No
tenemos ningún inconveniente en la redacción de la ordenanza porque todos los grupos
hemos podido aportar nuestras propuestas y consultar nuestras dudas, pero ¿es necesario
crear una ordenanza para la regulación del aparcamiento?, ¿cual es su verdadera finalidad?
De todos es conocido el malestar que se está generando entre la ciudadanía, comercio y
transportistas, con permisos denegados, sanciones y multas, y una serie de problemas que
verdaderamente no benefician en nada a los vecinos de las zonas afectadas. Son muchos y
cada vez más los vecinos que nos transmiten su malestar por estas ordenanzas que están
aprobándose en los plenos que privan de libertad de movimiento a los ciudadanos y sobre
todo a los residentes del centro de Alcoy. A todo esto sumarle la falta de información, el
deterioro de las calles donde se ha aumentado la circulación, falta de señalización, y como
he dicho en otras ocasiones, echamos en falta estudios, datos, informes, que avalen o
aconsejen estas ordenanzas y proyectos. Esta semana conocimos por la prensa, la
disminución del CO2 en algunas calles del centro donde están instalados los medidores,
pero ¿qué datos de información se recoge de las calles donde se ha aumentado el tráfico,
no solo en el centro sino en el resto de la ciudad? Como nos tienen acostumbrados
últimamente, solo facilitan la información que les interesa o beneficia de cara a la opinión
pública, pero la realidad es otra, grandes retenciones donde antes no existían, aumento de
la contaminación acústica y ambiental, incremento de tráfico aumentando la inseguridad de
los peatones y la falta de aparcamiento en todo la ciudad, peatonalizamos una zona de la
ciudad perjudicando tanto a esa como al resto, la falta de aparcamiento en la ciudad no se
puede solucionar con la creación de una ordenanza que obligará a mover y circular a los
vehículos cada 2 horas, con lo que los datos y estadísticas de contaminación volverán a
repuntar. Es otra ordenanza que vamos a tener que ir modificando continuamente cada vez
que surja un problema, por no tener un proyecto serio y que convenza, por lo que nuestro
voto continuará siendo negativo. Gracias.
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Sr. González:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes les persones que ens segueixen per les xarxes i a les
que participen del plenari. Des de Guanyar Alcoi defensem un model de ciutat on es puga
gastar menys el cotxe, on els carrers siguen entesos com a espais per a fer vida, no només
com a vies per a desplaçar-se. Però també entenem que s’ha de donar resposta a les
necessitats que tenen els veïns i veïnes de la ciutat i a les persones que necessiten gastar el
cotxe per anar a treballar fora o de forma puntual i després tornen a casa; perquè, clar,
necessiten aparcar i no totes tenen aparcament privat. Per això, una de les propostes que
plantejàvem fa més d’un any és que regularen a tots els barris, zones..., zones on es
facilitara l’aparcament per a residents, ja fóra prioritzant el segur o amb zones reservades o
amb el mecanisme que es considerara més adient. Tenim clar que l’espai públic no es pot
privatitzar per a uns pocs, però també que no han de dificultar la vida a la gent. Aquesta
proposta va ser acceptada amb interés pel govern, anunciant que s’estava treballant en un
sistema perquè així fóra possible. I ara es planteja aquesta ordenança i es proposa fer una
prova pilot a la Torre de les Maçanes, i crec que hem de tindre en compte d’on venim per a
arribar fins ací. Venim, o se suposa que venim, de planificar una conversió en zona de
vianants de carrers del Centre, de planificar l’augment de zones amb restriccions per a
cotxes, de planificar la reducció de places d’aparcament, i després de totes aquestes
actuacions i planificacions, i pose l’èmfasi en això de «planificar», ara pretenem fer una
prova pilot amb els aparcaments, una prova pilot ara. Com deia, nosaltres proposàvem que
es prioritzara l’aparcament dels residents de la zona, no només de la zona convertida en
zona de vianants. Entenem que no té massa sentit que algú que viu, per exemple, al carrer
Joan Cantó puga tindre alguna classe de preferència en aquest aparcament concret, però
que a la vegada no la tinga algú que viu al costat, en una zona no convertida en zona de
vianants. I entenem, també, que la regulació de l’aparcament no pot empitjorar les
condicions actuals per als residents. Bé, la proposta que votem hui planteja, al final, que
l’aparcament es convertisca en un aparcament de rotació en horaris comercials, bàsicament,
i que la resta del temps continue com ara, amb accés lliure. Res de reserves per a residents,
res de prioritzar les veïnes i veïns de la zona; i si volen aparcar ací de nit, per exemple,
l’hauran de moure l'endemà. Se’ns diu que l’objectiu principal d’aquesta regulació és afavorir
que la gent puga vindre amb cotxe al Centre per a fer compres o gestions. Que l’ordenança i
el sistema està pensat, des d’un inici, per a açò, per a afavorir que la gent vinga al Centre
amb cotxe. Per un costat amb la conversió en zona de vianants venem l’objectiu de reduir
l’ús del cotxe al Centre i amb açò fem una crida que es vinga amb cotxe al Centre, i tots
contents. Això no té massa lògica. Quan des de Guanyar Alcoi vam plantejar que es prioritze
l’aparcament de residents, per a facilitar l’aparcament a la gent que viu al barri, i que les
places que quedaren lliures foren de rotació per a qui necessite vindre amb cotxe
puntualment al Centre, se’ns diu que això no es pot fer perquè tindríem el problema que hi
hauria residents que deixarien el cotxe aparcat en una plaça, i no el mourien durant dies i
ocuparien un lloc que podria gastar-se per a rotació. Nosaltres creiem que les necessitats de
la gent que viu al barri no poden qualificar-se com a problemes, sinó com a això, com a
necessitats, i que s’hauria donat resposta a aquestes necessitats i no veure-ho com un
problema. I quant a la proposta que es va..., que vam plantejar, va ser que el temps
d’aparcament no siga de rotació, que es prioritzara l’aparcament de residents de la zona
pròxima, no només de la zona de vianants, com he dit abans. I se’ns diu que açò no pot ferse ara, perquè no hi ha una base de dades feta dels cotxes dels residents de la zona, només
de la zona convertida en zona de vianants, i que fer això ara faria molt de temps que... I
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acabe, és a dir, semblava que tot estava tan planificat, però amb el temps no estava tot, que
s’han llevat places d’aparcament sense planificar alternatives per als residents, que s’ha
plantejat un model d’aparcament, sense tindre en compte el que se’ns va acceptar, que és
que es tindria en compte, perquè no s’ha planificat. I no s’ha planificat just perquè se’ns diu
que es planificarà a partir d’ara, que d’ací a uns mesos es tindrà llest un pla d’aparcament
per al Centre, d’ací a uns mesos. I acabe ja..., i se’ns promet que ara no, però que amb
l’aparcament de la Riba, quan siga que s’acabe fent, tot açò se solucionarà i es podran fer
zones d’aparcament dedicades per a residents; això sí, deixant clar que les que estiguen
més lluny, les de més a prop, per a qui vinga al Centre amb cotxe, que acaba semblant que
n’és l’objectiu. Continuaré després.
Sr. Ferrándiz:
Perfecte, gràcies. Bé, torne a començar. Bon dia a totes i tots. Per la nostra banda tenim
dubtes respecte de si és el millor moment per a fer aquesta prova pilot. És cert que en
aquesta ordenança hem pogut participar tots els grups polítics, que tots hem pogut fer les
nostres aportacions i que s’ha fet amb diàleg. Però és cert que, segons explicava el
company de Guanyar que m’ha precedit, que ens preocupa un poc com tot açò puga afectar
els veïns i veïnes de la zona. Nosaltres també vam plantejar aquesta preocupació, perquè
en l’aparcament en concret que va a protagonitzar aquesta prova, doncs, entenem que és
ara un espai que aprofiten els veïns i veïnes per a poder aparcar i que es veuran afectats,
evidentment, per aquesta prova i per aquest aparcament rotatori. Com que hi ha una falta de
zones d’aparcament ara mateix al Centre, pensem que potser la prova hauria de ser quan
poguérem disposar d’aquesta alternativa, perquè açò no afectara negativament els veïns i
veïnes del Centre, però també als treballadors i treballadores que vénen a treballar ací al
Centre de la nostra ciutat. I per no fer-ho molt més llarg, perquè el meu company que m’ha
precedit ho ha explicat molt bé, tornem a insistir en una qüestió que em sembla que és molt
important i és la comissió seguidament, doncs, segurament, també ens podria ajudar a
tractar qüestions com les que estem tractant ara mateix.
Sra. Rosa García:
Muchas gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos. Bueno, en esta aprobación inicial, lo que
vemos es un articulado genérico dónde se determina la inclusión, que la inclusión de las
zonas de aparcamiento limitado que se vayan habilitando y así como las condiciones de
utilización de las mismas, van a ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, bueno, pues
hasta aquí no tendríamos ningún problema, pero no podemos proceder a dar un voto
favorable por que estamos en desacuerdo con la forma en la que se regula el aparcamiento
de la Torre de les Maçanes que se presenta en el Anexo I y que es la única zona incluida en
la ordenanza como objeto de regulación. Porque desde Ciudadanos consideramos que
mientras el aparcamiento de la Riba no sea una realidad y existan más plazas de
aparcamiento, se está perjudicando con este anexo a los vecinos de las calles adyacentes,
ya que se les está restando o más bien dejando prácticamente sin zonas donde puedan
estacionar sus vehículos y, en consecuencia, lo más sensato, desde nuestro punto de vista,
sería, al menos en el estado en que se encuentra en este momento el proceso de
peatonalización, una fórmula de aparcamiento mixta en la que existiera un porcentaje de
plazas para residentes y otras para el tráfico rodado, nos da la sensación de que nos
estamos basando en esta votación de hoy, en esta regulación, en un cuando, en un cuando
esté la Riba, y en ese sentido no podemos estar a favor, vamos a votar negativamente.
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Sra. Guillem:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i tots. Bé, des de Compromís sempre hem defensat la
reducció del trànsit rodat a la ciutat, i sobretot del Centre. Tot i això, la nostra votació
s’explica pel fet que considerem que aquesta ordenança s’hauria d’haver fet tot just abans
de la conversió en zona de vianants. Estem fent pegats que puguen arreglar allò que, a poc
a poc, veiem que no està ben fet. Estem fent una ordenança en la qual, ara com ara, l’únic
aparcament amb aquestes característiques és el de la Torre de les Maçanes, una ordenança
en la qual no es té en compte els veïns i veïnes i se’ls obliga a moure el cotxe cada matí. En
una ciutat que aspira a baixar la contaminació, moure el cotxe i, per tant contaminar, no té
sentit. Per altra banda, l’aparcament de la Torre de les Maçanes no és un aparcament
dissuasiu. Un aparcament dissuasiu està tot just fora del perímetre de la zona per a
vianants, i en realitat es construeixen abans de tancar la zona. Aquest aparcament està molt
utilitzat per un veïnat que, en viure en un barri amb edificis antics, la majoria dels edificis no
tenen garatge, i tot just per això, necessiten aquesta zona. La prioritat ha de ser fer un barri
amable per als veïns i veïnes, no tan sols per a les persones que hi vénen, els primers són
els veïns i les veïnes. I, finalment, tampoc no tenim un transport públic de qualitat que puga
afavorir aquelles persones que treballen al barri, però que no hi viuen i que puguen vindre
sense necessitat de vehicle personal, amb un transport públic de qualitat. Hi hauria molta
gent que no necessitaria el seu cotxe per a vindre al Centre i, per tant, aquest pàrquing no
seria necessari. Per totes aquestes raons, el nostre vot serà en contra.
Sr. Alcalde:
Hauran de disculpar-me, sabeu que és el primer plenari en què tenim un regidor no adscrit a
la Corporació i, tot i que tenia ordenada les intervencions pels grups, m’he saltat el Sr.
Martínez que, com a no adscrit, havia d’haver sigut el primer a intervindre. Si no els importa,
li done ara la paraula.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia de nou a tots. Bé, en aquest punt, considerant les
circumstàncies que ens ocupen, jo entenc que una ordenança s’ha de presentar, en aquest
cas, amb un contingut concret, Seria una ximpleria presentar una ordenança per a la seua
aprovació sense que tinguera una fitxa, almenys, a la qual atendre. I estic d’acord que la
zona de la Torre de les Maçanes ara és una de les zones més conflictives en aquest
aspecte, perquè és una zona molt restrictiva d’aparcaments. El que jo sí que faria és un prec
a aquest govern en aquest aspecte, i és que si s’aprovara aquesta ordenança, açò es fera
sense cap pressa, que es mirara a veure quan és el millor moment per a actuar en aquest
aspecte, que es parlara i que s’informara de forma clara a tots els veïns del Centre, tant als
de dins de l’àmbit de vianants, com els de fora, i que s’escoltara el que hagueren de dir, que
es buscaren ràpidament altres llocs, altres alternatives per a fer aquest tipus d’aparcaments
rotatori, com podria ser, per exemple, la zona del carrer Sant Joan, on sí que hi ha una
possibilitat de rodar en el moment en què no hi haja aparcament i hi ha més aparcament al
voltant de la zona i seria, potser, una zona més òptima per a açò, a banda que es posara en
més llocs, perquè no fóra únicament aquesta zona, perquè sabem que tots estem a l’espera
que es construïsca la Riba que, evidentment, supose, ens llevaria molts problemes, i que
s’obrira o s’estudiara d’obrir el carrer la Cordeta, en direcció a Sant Nicolau, per a contribuir
a aquesta rotació i que la gent no haguera de pegar una gran volta, perquè si no hi ha
aparcament, poder accedir a la Zona Alta de manera directa. Jo crec que açò seria
essencial. I bé, dit açò, pense que ja ho he explicat tot i com hui, per les circumstàncies que
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

ens porten ací, el meu vot serà abstenció en totes les coses que hagen passat per dictamen
de comissió, doncs, per això sí que faria aquest prec al govern, almenys a l'hora de posar
açò en marxa. Gràcies.
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a tots els companys i totes les persones que estan seguint el
plenari a través d’internet. M’agradaria fer un recorregut cronològic per a explicar què és el
que ha passat a la ciutat per arribar al punt que ens trobem ara damunt la taula en aquest
plenari. El 14 de maig de 2018, l’Ajuntament renuncia, no renova la zona blava. En agost del
18 finalitza aquesta zona blava. El 9 de juliol del 19, el Partit Popular pregunta en comissió si
disposa l’Ajuntament de l’estudi sobre el sistema d’aparcament rotari a implantar a Alcoi. La
resposta del govern és que està fet i que el passaran. El 4 de setembre de 2019, el Partit
Popular pregunta en comissió informativa si disposa l’Ajuntament de l’estudi sobre el
sistema d’aparcament rotari a implantar a Alcoi i sol·licitem còpia d’aquest estudi. La
resposta és que està redactat i ens insten a sol·licitar-lo a Secretaria. El 22 d’octubre de
2019, el Partit Popular en comissió informativa pregunta que una vegada que l’Ajuntament
disposa d’un estudi sobre l’aparcament de la ciutat, quines mesures pensa adoptar el govern
per a donar solució als diferents problemes detectats en els diferents barris de la ciutat. La
resposta del govern és que hi haurà una reunió amb veïns i comerciants per a consensuar
les mesures a aplicar. El 26 de novembre de 2019, el Partit Popular en comissió informativa
pregunta si té previst el govern tornar a implantar la zona blava, quan i amb quines
característiques. I la resposta del govern és que fins que no estiga convertit en zona de
vianants el Centre no anava a avançar-se en aquest sentit. El 23 de desembre de 2019
pregunta el Partit Popular en comissió informativa quantes reunions amb veïns i comerciants
ha mantingut el govern per a consensuar les mesures encaminades a millorar
l’estacionament a la ciutat. La resposta és que en totes les reunions amb associacions es
tracta aquest tema i es pren nota. Al desembre, el Partit Popular analitza el pla
d’estacionament sostenible i veu el pla d’acció d’aquest pla d’estacionament sostenible.
Literalment diu: «Posteriormente a la fase de diagnóstico se establecerán en base a el las
soluciones a aplicar en varios horizontes temporales priorizando su aplicación según la
conflictividad de la zona, el tiempo de aplicación de la medida y su coste. Las medidas a
aplicar variaran según la conflictividad de la zona y la tipología de usuarios que emplea las
plazas de estacionamiento en dichas calles.». El 21 de juliol de 2020, el Partit Popular
pregunta en comissió informativa si el govern encarregarà l’elaboració d’aquest pla d’acció al
que feia referència el pla d’estacionament sostenible d’Alcoi i el govern contesta que es
realitzarà amb recursos propis, és a dir, amb personal de la casa. El 23 de novembre de
2020, el Partit Popular en comissió informativa pregunta en quines zones aquestes places
d’estacionament anaven a ser de rotació. La resposta del govern és que està estudiant-se
encara. També preguntem quines places d’aparcament serien d’ús exclusiu dels veïns i en
quins horaris. I la resposta és que, en novembre de 2020 estava estudiant-se encara. El 22
de desembre de 2020 pregunta el Partit Popular en comissió informativa si el govern té
previst tornar a implantar la zona blava, i la resposta és que no, perquè no serà de
pagament. La pregunta del Partit Popular en aquesta comissió, i acabe, Sr. Alcalde, és que
si no es torna a implantar la zona blava, quina solució es té prevista per al problema
d’estacionament que assenyala l’estudi. La resposta és que el govern estudia realitzar-ho
amb càmeres de rotació i aparcament. Per tant, 3 anys després ni tenim pla d’acció, ni tenim
alternatives al sistema de càmeres que planteja el govern, ni en quines zones s'implantarà,
ni quina solució els donem als veïns, ni tampoc com es comportarà aquest sistema en un
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carrer obert i no en una zona tancada, com és l’àrea de la Torre de les Maçanes. Per tant,
entenem que no és zona de treballar i, per tant, el Partit Popular votarà en contra d’aquesta
ordenança.
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots els que ens segueixen també des de les xarxes. Bé,
jo contestaria un poc el tema de l’ordenança reguladora. En aquest cas, i en aquest
document és exclusivament l’aprovació inicial de l’ordenança. Per tant, açò després té un
procés. Els que porten ací un temps saben que qualsevol ordenança, qualsevol modificació
des que comença fins que acaba, açò no es fa en 15 dies i té uns tràmits administratius que
porten temps. El que es pretenia per part del govern és tindre aquesta ordenança aprovada,
i sí que posarem aquesta primera fitxa que aprovem hui també, quan toque i com toque,
però tots sabem ara que si s’aprova aquesta ordenança, aquesta aprovació, en primera
instància, després té un temps d’al·legacions, té un temps de presentació, després té una
aprovació final i, per tant, açò fins d’ací a 3 o 4 mesos crec que, a la millor, no pot ni estar en
marxa, no ho sé, he de... Cal veure els terminis que hi ha, però els de l’administració són
així. Jo contestant-los un poc a vostés..., perquè mire..., al Sr. Abad de Vox, vosté pregunta
si és necessària aquesta ordenança i jo li dic que sí, perquè nosaltres fem les coses dins de
la legalitat, si tots estem d’acord en el fet que cal buscar solucions a l’aparcament i vostés
vénen a les reunions i no n’aporten cap, doncs les buscarem nosaltres, però les hem de
regular, perquè no regular les coses, no fer les ordenances al final el que provoca és que
estàs fora de la legalitat, i en aquest Ajuntament i en aquest govern tenim el sa costum
d’intentar no fer-ho, sempre complint tota la legalitat, sempre fent el màxim possible perquè
açò es materialitze. Vosté parla de les dades d’altres barris, quant s’ha incrementat... En la
mateixa nota de premsa en què vosté va llegir les dades de reducció d’ací, es parlava que
no s’havia incrementat en els altres barris; per tant, vosté mateix s’ha donat contestació, llija
tota la nota de premsa i vorà que allí estan plasmades aquestes dades. Però vosté, com a
regidor d’aquest Ajuntament, com tots els que estem ací, té accés directe a totes aquestes
dades, se sol·liciten, segons toca, de la manera que marca la legalitat vigent, i vosté pot
tindre, doncs, en el mínim temps possible... El problema que tenen vostés, de vegades, és
que volen que tot caiga de l’aire, ací han vingut a no treballar, ací han vingut a exigir, exigir,
exigir, però els haguera costat ben poc haver demanat aquestes dades per escrit, mire si és
fàcil, tenen tot el dia. Una, potser, en comptes de preguntar determinades coses, podrien
dedicar-se a fiscalitzar el treball del govern. Sr. González jo voldria dir-li un parell de coses,
vostés sempre ens comenten el tema del diàleg i de la participació del govern, de poder
aportar... En les reunions que hem tingut ací l’única aportació que han fet vostés,
d’aquestaordenança, no dic d’altres, l’única aportació que ha fet vosté ha sigut –tampoc
clarament, perquè no les deixen mai clares, vosté no ens deixa a nosaltres mai clares les
aportacions, un dia ens diu que sí, en la mateixa reunió ens diu que sí que està d’acord a fer
una prova, perquè açò és una prova, ara no ho està–. Al final ens costa molt poder-se aclarir
amb vosté, ens costa molt, no per res, perquè vosté no té mai una postura clara sobre
aquestes qüestions. Nosaltres vam dir que era una prova, vosté em va dir, sí, sí, és una
prova, em pareix bé que fem una prova. Ara resulta que ja no els pareix bé. Mire, Sr.
González, totes les actuacions en matèria de trànsit tenen conseqüències, totes, afecta a tot.
Si demà canviem el sentit d’un carrer, afecta a un nombre de veïns, beneficia uns altres i
afecta un nombre de veïns. Però vosté creu que només podem tindre en compte, nosaltres,
en aquest cas, el pàrquing de Torre de les Maçanes, beneficiar un determinat carrer o
determinats carrers, i a quins? Perquè vosté tampoc no ha aportat ací a quins carrers sí i a
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quins carrers no. Haguera pogut dir..., mira..., jo propose açò. Però és que vostés no
proposen mai, vostés sempre estan a la contra, però no proposen mai. Jo ací faria una
reflexió sobre tots vostés, perquè ho deia el Sr. Ferrándiz en la seua intervenció, de
planificació, de quant de temps tardarem a aplicar-ho, i tot el raonament que han fet tots els
grups de l’oposició, en cap se n’han recordat que quan es va llevar l'ORA tampoc no
aparcaven els cotxes dels veïns, perquè quan el Partit Popular tenia l'ORA a Alcoi, els veïns
tampoc no podien tindre aquesta rotació, tampoc podien aparcar perquè s’havia convertit en
un aparcament, en un mal aparcament de rotació. Li recorde, Sr. Ruiz, que li costava
300.000 euros als alcoians, vosté que està tant d’acord sempre a abaixar impostos, i ara
està parlant de la taxa de manteniment del clavegueram, dient el que ens costarà i que
«cuando llegue», vosté..., «cuando llegan es cuando cobran», perquè vosté ens costava
300.000 euros. Sap durant molts anys? Jo no recorde si va estar 8 o 9 anys el contracte.
Calcule 2.400.000 euros que l’empresa que gestionava l’ORA li va pispar a tots els alcoians.
A canvi de què? D’aparcar en els seus carres, eixe és el seu model, cobrar..., «el que tenga
dinero que aparque». Però bé, això ja ho sabíem. El Sr. Martínez ha dit que fa dues
propostes, una d’intentar veure d’aplicar un sistema igual a la zona del carrer Sant Joan;
l’altra, el tema de la direcció de la Cordeta. Ho traslladarem al departament per a estudiarho. A Compromís vull contestar-li que vostés quan van proposar..., quin dia van proposar
abans de la conversió en zona de vianants d’aquesta ordenança, que diu que hauria d’estar
abans? Jo no ho recorde, probablement, potser, ho han fet, però ara la Sra. Elisa em dirà
«mire, jo vaig proposar el dia tal...», que es fera una ordenança sobre aparcaments regulats
abans de la conversió en zona de vianants. Perquè, clar, és que després vostés, vostés han
de buscar-se una excusa per a dir-nos que no. Porten tota la legislatura buscant-se excuses
per a dir-nos que no, són dels que volen convertir en zona de vianants, però és que ara em
falta un estudi de no se qui, convertim en zona de vianants, i és que ara em falta no sé què,
ara fem l’aparcament..., no..., és que havia d'haver sigut abans. Vostés han de buscar-se
una excusa perquè açò no avance..., sí... I, per acabar, vull contestar-li un poc al Sr. Ruiz.
Mire, vosté parla de tota aquesta evolució, de totes les qüestions que hi ha hagut durant
aquests temps. Probablement, en alguns casos, quan apliquem algun..., aquesta ordenança
més avant, aquest govern o el que vinga darrere, gastarà uns altres sistemes, i aniran
actualitzant-se, perquè nosaltres fa 3 anys o fa 4 anys, estàvem controlant, quan passen el
carrer de la Torre de les Maçanes, l’aparcament amb una lectura de càmeres diferent de la
que puga ser ara. I esperem que la que vindrà després, i si pot ser en menys d’un any millor,
ens donarà millors resultats, açò està planificat, però els sistemes van avançant, açò està
planificat. Vosté és que no s’ha llegit el PMUS, no se l’ha llegit. Vosté ha vingut ací a fer el
que fan, a desmuntar i a no apostar per açò, perquè si vosté hi haguera..., perquè en la
reunió que va estar ací, vosté no hi ha fet cap aportació, tant que sap i tant que vol dir-nos
als altres com es planifica, cap aportació hi va fer. S’asseu en la reunió, va dir dues
qüestions, i això vosté creu que aquestes són reunions de treball, en les quals vostés no
diuen res i esperen a veure què diu el govern. En el segon torn continuaré.
Sr. Alcalde:
Iniciem el segon torn, ja amb l’ordre correcte. Per tant, Sr. Martínez, torna a tindre la paraula.
Sr. Marcos Martínez:
Moltes gràcies. Evidentment, sempre cal tindre en compte, i és el principal, el tema dels
veïns. També..., també és cert en la zona, a la gent que viu dins de l’àmbit de vianants, els
llevem l’opció als que viuen fora, i com deia el Sr. Gonzàlez abans, per uns metres.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Aleshores, és una cosa a estudiar, realment, quedar-se lliure, està com estava, com estava
fins ara, llevat dels horaris de rotació. Evidentment, jo no ho sé, evidentment és el principal,
els veïns, però clar, s’han de posar en contra dels comerciants. Per exemple, la vida del
Centre depén molt d’aquest aspecte, que també és un sector que està patint, és un sector
que ens demana que es facilite aquest accés al Centre per a poder sobreviure. Aleshores,
és un tema delicat. Jo, per això, no vull posar pals en les rodes, però sí que m’agradaria que
el govern fera un esforç, sobretot per a..., ja m’ha dit que es tindrà en compte (....), i
evidentment m’ha dit que no es tindrà cap pressa a posar-ho en marxa. Però, sobretot
parlar, parlar i parlar molt, amb veïns, comerciants de dins i fora de l’’àmbit d’aplicació,
perquè açò es poguera dur a favor i, sobretot, que es busquen altres zones, perquè no siga
l’únic punt que tinga aquest tipus de... i que la gent puga anar a més llocs. Això seria el més
correcte, tindre una oferta més extensa d’aparcament rotatori i que no només fóra ací, fins i
tot que es donaren pressa a construir el pàrquing de la Riba, que segurament ens evitaria
molts problemes a tots, no és fàcil, mai no plou a gust de tots, però crec que tots tenim
responsabilitat..., no sé..., de comptar amb tots i cadascun dels agents implicats en aquest
tema. Gràcies.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. A ver, Sr. Martínez, yo creo que reuniones para tratar el tema de la
ordenanza de regulación del aparcamiento, creo que hemos hecho una, como mucho dos,
pero creo que ha sido 1 y para poder trabajar este tema bien, deberíamos habernos reunido
varias veces más, porque es un tema complicado porque con el tema de la peatonalización
han surgido varios problemas y no nos gustaría a nosotros que volviera a pasar lo mismo,
por eso nuestra postura es esta, y otra cosa, si yo dispusiera de asesores, secretarios y más
tiempo le puedo asegurar que mi fiscalización hacia el gobierno y mi trabajo aumentaría
considerablemente, estando yo solo yo creo que hago bastante más de lo que hacen otros.
Muchas gracias.
Sr. González:
Gràcies. Sabem que les ordenances no es fan en quinze dies però ho estem dient
pràcticament tots els grups, tots trobem falta de planificació i participació amb els residents i
em sembla bé que fem una prova, no és que ens sone malament que fem una prova. En
algun moment s'ha de fer per primera vegada, és clar, però es pot fer planificant abans. Els
companys que han assistit a les reunions saben que nosaltres érem crítics, saben ells que
demanàvem... que es posaren per davant les necessitats dels residents de la zona. De
quina zona preguntava vosté? No només de la zona de vianants, semblaria lògic afegir
també els carrers dels voltants de l'aparcament, ho vam comentar en la reunió, la part de
Sant Nicolau per dalt de la zona convertida en zona de vianants, Sor Elena Picurelli,
Casablanca, el mateix Torre de les Maçanes..., però el que déiem també és que hauria
d'haver-se fet un estudi per veure les necessitats dels residents als quals els afecta.
Preguntàvem en aquestes reunions quines necessitats tenien, quins estudis s’havien fet i
se’ns deia que no se sabia. I, després, si s’haguera fet això, amb això, no amb el que
creguen vostés ni amb el que crega jo, no amb creences, amb dades, actuar. I ho hem dit
moltes voltes, per a recuperar el Centre, el Centre ha de tindre vida, ha de viure gent i això
es fa primerament millorant les condicions de vida de les persones que viuen al barri o de
les que vulguen vindre a viure al barri. Millorant les condicions d'habitatge i facilitant les
necessitats que tinguen. Si es pensa només en les necessitats de la gent que vol vindre amb
cotxe al Centre, però no de la gent que viu al Centre, tenim un problema. Si es vol un Centre
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amb molt de moviment, que vinga molta gent a comprar, a fer gestions, als bars i
restaurants, però quan tot això tanca, el Centre es quede buit, perquè no hi viu gent, tenim
un problema. I tot açò s'ha de planificar amb temps, tenint en compte els residents, i creiem
que no s'ha fet així. Al final, se’ns va dir que es prioritzaria els residents i això ni s'ha fet ni
s’ha planificat ni de moment va a fer-se. Així que el nostre vot no pot ser a favor. Gràcies.
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. A nosaltres, des de Podem, de veritat que ens agradaria votar a
favor d’aquesta ordenança perquè sabem que és una necessitat i sabem que hi ha diferents
organitzacions, com la Cambra de Comerç, que ho sol·licita per a poder facilitar un poquet el
tema del consum i dels comerços al Centre. Però, com hem dit abans, ens preocupa que
açò siga en detriment d’algú, bé dels veïns i veïnes, bé dels treballadors i treballadores que
venen ací a treballar al Centre també. Aleshores, insistim, tal vegada seria més convenient
que deixàrem aquesta ordenança damunt la taula o que no entrara en vigor fins que
poguérem tindre aquesta alternativa perquè es poguera fer aquesta prova, però sense
afectar negativament a ningú. Perquè, com dic, compartim que pot ser una necessitat i que
pot ser una bona solució, però com ja comentàvem en les reunions, quan puguem tindre uns
espais per a poder fer aquestes qüestions i altres espais, perquè hi puguen aparcar també
els veïns i els treballadors d’aquesta zona. Per tant, convidem el govern, com ja he dit
abans, perquè ens agradaria poder votar a favor, que deixe la qüestió damunt la taula per a
poder-la treballar un poquet més i millor i veure si podem tindre disponibles les alternatives
com abans millor i, sobretot, abans que entre en vigor.
Sr. Alcalde:
No hi ha segona intervenció, per part de la Sra. Rosa Garcia. Sra. Guillem?
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, parlem d’una ordenança que en principi ha de regular la
ciutat, però que, en realitat, ara com ara, tan sols regula l’aparcament de la Torre de les
Maçanes, com a zona pilot. No és una ordenança que es puga exportar a altres barris i
pàrquings, ja que suposaria que tothom mogués el cotxe cada matí i, per tant, crearia més
problemes que solucions. Tornem a dir-ho, no s’ha prioritzat el veïnat i no s’ha prioritzat la
facilitat de viure al barri del Centre i, per tant, de revitalitzar-lo. Li tira la culpa a Compromís
d’una cosa que no han fet vostès? Vostés que són els que governen! Nosaltres el 2018 li
vàrem demanar una zona blava amb espais per a veïns, i li vàrem transmetre la llista
d’informes necessaris. Porten 10 anys al govern i ja el 2016 els comerciants del Centre els
demanaven la revitalització del barri i la conversió en zona de vianants. Han tingut 10 anys
per a fer les mesures necessàries i saber quantes persones viuen al Centre, quantes hi
treballen i quantes places d’aparcament són necessàries; és a dir, per a fer tots els estudis
necessaris. El que no s’espera d’un govern és que comence a posar coses en marxa a
veure si funcionen o no i després veurem com anem apanyant-les. Per això, el nostre vot no
pot ser favorable.
Sr. Ruiz:
Gràcies. A mi m’agradaria que el poble d’Alcoi, que els comerciants saberen que és el que
per planificació i per participació entén el govern municipal i, en concret, el Sr. Martínez; què
pensa? què fer ordenances és com fer una quiniela? Ens ajunta a tots en una sala i
comença: Osasuna-Betis, vinga, posem un 1; l’altre diu: «no, no, posa un 2 perquè el

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

davanter està en bones condicions», d’acord, doncs ni per a tu ni per a mi, una «X». Reial
Societat-Barcelona, «va, posa-li un 2», no, no un 1, d’acord. Doncs el mateix fa en aquestes
ordenances, horari, 1, a les 9.30 h... No, no va; tira-ho a les 7.00.... No va. Ni per a tu ni per
a mi, a les 8.00 h, i així sense cap mena de criteri, sense cap mena d’estudi, sense cap tipus
d’argumentació, amb una forma de treballar que no podem compartir, perquè és totalment
arbitrària i la seua arbitrarietat, per desgràcia, acaben pagant-la, en aquest cas, els veïns i
els comerciants.
Sr. Martínez:
Mire, hi ha un catedràtic de la Universitat d’Alacant que ha vingut en diverses ocasions a
Alcoi, el Sr. Olcina, sé que alguns no confien massa en els seus postulats, perquè també
veu la col·laboració público-privada i alguns que ja no ho veuen bé, a pesar de ser
catedràtic. Ací vam fer una xarrada i va dir claríssim, va dir: "Miren, en els centres de les
ciutats i en les mateixes ciutats hi ha més cotxes que aparcaments i açò és sumar i restar,
no caben tots els cotxes que tenim al centre, en el centre". I això ho va dir un catedràtic, no
ho dic jo, ho va dir un catedràtic, no hi caben, i ací hem d’enginyar-nos-les, per veure de
quina manera perjudiquem menys la gent i tots poden complir les seues necessitats. Vosté,
Sr. Abad, deia que necessitava més, més reunions, no ho va dir en la reunió última que vam
fer! Ara, que sí que necessitem moltes més reunions perquè els ciutadans lligen el que posa
aquesta ordenança, que són 3 folis, sí que necessitem molts mesos més, ací l’ordenança diu
només l’àmbit, les multes per sancionar i els temps que podem fer en cada fitxa. Després
debatrem en cada fitxa, en cada una d’elles, tot el temps que vulguem i amb tota l’amplitud
que vulguem, però açò és un document que crec que no hauria ni de tindre debat, és una
ordenança, és una ordenança que diu «si vosté incompleix, quina multa pagarà». No crec
que facen falta moltes qüestions més. Diu el Sr. Ruiz que nosaltres entrem i fem una
quiniela. Quina altra proposta ha fet vosté?, quins criteris gasta vosté?, perquè és que, clar,
vosté em demana a mi criteris, però vosté ve ací i molts membres de l’oposició amb les
seues mans llavades diuen: «no, no, és veritat, hora i mitja no, dos. No, dos no, hora i
mitja», i què passarà? Escolte, vosté no porta ací cap document mai que justifique la seua
opinió, la diu, si li pareix bé i, si no, també. Vosté diu que no hi ha una planificació. Han llegit
la Sra. Guillem i vosté el pla d’aparcament de la ciutat? El pla, l’ha llegit?, l'ha llegit? No l’han
llegit, no l’han llegit, no, perquè si se l’hagueren llegit, no estaria dient que no existeix un pla
d’aparcament per a aquesta ciutat i la Sra. Guillem tampoc no ho diria, però sembla que no
se l’han llegit, o se l’han llegit i menteixen. Hi ha..., hi ha dues qüestions, si han agafat el pla
d’aparcament, deuen saber que hi ha un pla d’aparcament de la ciutat i si vostés no se l’han
llegit, doncs, això ja no és el meu problema. Mire, Sr. González, vostés volen acontentar a
tots i està bé, jo ho entenc, vostés volen acontentar a tots perquè estan en l’oposició, però
ací es governa i, aleshores, quan es prenen decisions... Vosté vol acontentar, que vinguen i
que hi haja rotació, que hi vinguen els cotxes perquè vosté en la conversió en zona de
vianants era dels que deia que beneficiem els veïns, que com més cotxes hi haguera al
Centre millor, perquè més beneficiàvem els veïns, com més horari tingueren els veïns,
millor, més podrien circular. Vosté vol beneficiar els comerciants, vosté vol que no vinguen
cotxes i vosté vol que càpien tots al pàrquing, i vosté vol beneficiar determinats carrers, però
els altres no, clar. Això..., això ho volem tots, però és que això no pot ser, vosté quan..., si
algun dia governa, s’adonarà que ha de prendre decisions que afecten la situació de cada
persona, de cada persona. Sr. Ferrándiz, jo no el retiraré ni el deixaré damunt la taula. Vosté
sempre està dient-me que vol aprovar-ho tot, però no ens aprova res. Home!, és que ens
diu: «no, no, nosaltres estem en el govern», però després abstenció, ara deixe-ho damunt la
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taula... No ho sé, fent-s’ho mirar tots, no?, perquè, clar, si vosté està en aquestes reunions,
no manté dir que es deixe damunt la taula, anem a la comissió informativa, ningú no diu res
de deixar-ho damunt la taula i venim al plenari a voler-ho deixar damunt la taula. Per a mi,
em fa la sensació que és voler quedar bé amb tots, com sempre. I aquesta cosa, clar, vostés
estan dient a vegades que els costa alguna cosa quan aproven alguna cosa amb nosaltres,
però és que això és governar, Sr. Ferrándiz, això és governar. Que tinguem queixes dels
veïns, això és governar, allò ja ho sabem fer tots. I, per acabar, la Sra. Guillem deia que
volien proposar una ORA, ells van proposar, crec que ha dit en el 2018, una ORA. Nosaltres
no volem ORA, no volem que a la gent li coste diners aparcar al seu carrer, o siga, vosté sí i
el Partit Popular, també, doncs aquesta és la seua fórmula de..., de no sé..., doncs de
treballar aquestes matèries. Jo, de tota manera, a pesar d’açò, els agraïsc a tots el treball,
encara que hi ha vegades que no saps si és molt o poc, perquè creus que en falta més, però
tampoc no s’ha demanat mantindre més reunions i espere que açò serà el primer pas de
tota l’ordenança que haurem d'anar aprovant i prenent decisions en matèria de mobilitat.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Com que en les intervencions que han fet hi ha hagut grups que han dit que no
votaran, que no li donaran suport, però no han aclarit si era abstenció o vot en contra, si els
pareix bé, votem a mà alçada la moció, la moció no, l'ordenança, i així aclarim el vot de
cadascú.
12. 30055/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
BONIFICACIÓ I.C.I.O. (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES)
A LA ENTITAT “ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL” (AITEX)
FONAMENTADA EN LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A LA CIUTAT.
ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe del Técnico de Gestión Tributaria de fecha 29 de marzo de 2021 y a la vista
del informe de la Intervención Municipal de fecha 14 de abril de 2021, emitido a petición del
Alcalde mediante nota interna de 26 de marzo de 2021, que obra en el expediente, esta
Concejalía efectúa las siguientes consideraciones, modificando su anterior propuesta de
resolución de fecha 8 de abril de 2021:
Que la importancia para la Ciudad de la asociación AITEX es pública y notoria, y en atención
a la memoria presentada por la Asociación para solicitar la bonificación las cuestiones que
seguidamente se detallan y que esta Concejalía asume como propias y como justificación
razonada del derecho a obtener la bonificación:
El objetivo de AITEX es generar conocimiento tecnológico y transferirlo a las empresas,
dispone
de un elevado número de personal cualificado, dispone de 10 oficinas
internacionales y clientes en más de 50 países, es referente en Europa en I+D+I, cuente con
mas de 1387 empresas asociadas, forma parte de REDIT y FEDIT, dispone de plan de
igualdad y cultiva la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad
medioambiental….
En lo que aquí interesa AITEX dispone en la actualidad de mas de 300 empleados y su
impacto en el empleo del entorno de Alcoy está referido en el punto 4,5 pagina 43 de la
memoria, al que nos remitimos.
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Asimismo el fomento del empleo y la creación de empleo prevista :

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constitución Española (BOE núm.311, de 29/12/1978): Artículo 31.1 y 133.3.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE núm.302, de 18/12/2003).
Artículos 8.a), 12 , 14, 56.5 y 101.2,3 y 4.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE núm.59, de 09/03/2004): Artículo 9.1 y
103.2.a) .
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de
03/04/1985).
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras: art.
1.4.
Visto cuanto antecede así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1), y la abstención de
los concejales de los grupos municipales PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2) así como el
Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta los siguientes
acuerdos:
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Primero.- Declarar de especial INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL la obra de construcción
de la nueva sede social de AITEX por concurrir circunstancias de fomento del empleo que
justifican dicha declaración.
Segundo.- Conceder una bonificación provisional del 95% de la cuota del impuesto al
amparo de los artículos 103.2a) y 1.4, de la Ley de Haciendas Locales y de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras,
respectivamente. La bonificación queda supeditada al cumplimiento por parte de la
beneficiaria del plan de creación de empleo presentado ante este Ayuntamiento.
Se entenderá cumplido el fomento del empleo y el requisito para consolidar la
bonificación provisional siempre que el cumplimiento del plan propuesto no sufra una
oscilación superior al 20%.
Tercero.- Que se establezcan las siguientes medidas de supervisión, vigilancia y control
específicas de cumplimiento normativo en relación al riesgo penal existente en caso de
incumplimiento por parte del beneficiario. Se proponen las siguientes:
Hacer constar en el acta del Pleno el riesgo penal existen en caso de incumplimiento
en atención a la cuantía de la bonificación que se conceda, en relación con el artículo 305
del Código Penal.
Que la Concejalía de Hacienda, por medio de los órganos y departamentos
municipales que corresponda, supervise, controle y vigile anualmente el desarrollo y
cumplimiento del plan de creación de empleo propuesto por la solicitante en la memoria
presentada.
En concreto, el seguimiento del expediente se llevará a cabo por el Departamento de
Gestión Tributaria, sin perjuicio de la colaboración o intervención de cualesquiera otros
departamentos.
En el mes de enero de cada año el beneficiario presentará informe acreditativo,
debidamente aprobado por el Consejo Rector de la entidad y justificado mediante la
certificación correspondiente, del cumplimiento del plan de empleo presentado, que es la
causa esencial de la bonificación que se concede. En todo caso, el informe se acompañará
de certificación expedida por la Seguridad Social en el que conste el número de
trabajadores que estén de alta a 31 de diciembre de cada año, indicando si son indefinidos o
no, y cuáles son a jornada completa y cuales no; sin perjuicio de cualquier otra
documentación o aclaración que solicite la Concejalía de Hacienda. No se harán constar los
datos personales de los empleados aunque si un identificador verificable.
Si llegado el 30 de enero de cada año la beneficiaria no hubiere presentado la
documentación arriba referida será requerida formalmente a tales efectos por la Concejalía
de Hacienda, a través del Departamento de Gestión Tributaria.
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Si de las comprobaciones anuales se desprendiere riesgo de incumplimiento por
parte de la beneficiaria, el Departamento de Gestión Tributaria iniciará expediente
contradictorio a los efectos de adoptar las medidas cautelares pertinentes que garanticen el
crédito tributario, sin perjuicio de que se aplique, en su caso, el artículo 115.3 de la Ley
General Tributaria.
El plan de empleo propuesto por la beneficiaria de la bonificación se extiende hasta
2035, no obstante lo cual, se entenderá cumplido el mismo a los efectos de la misma, y
será el último año de revisión anual del plan de empleo presentado, el cuarto año contado
desde el momento en que se pueda practicar la comprobación definitiva de la base
imponible del impuesto por haberse finalizado la obra y haber obtenido la licencia de
apertura.
Con la certificación final de obra y la presentación de la solicitud de licencia de
apertura se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 100 a 103 RDL 2/2004,
relativos a la base imponible del Impuesto sobre Instalaciones y Obras presentando informe
de los técnicos directores de la obra indicando el coste real y efectivo final de la obra y su
justificación, a los efectos pertinentes y sin perjuicio de la comprobación de la valoración
que llevarán a cabo los servicios técnicos municipales de Arquitectura e Ingeniería.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
13. 9552/2021 PATRIMONI
APROVACIÓ DOCUMENTS DE POLÍTIQUES, NORMATIVES I PROCEDIMENTS –
PRIMERA FASE ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT.
En relación al expediente de aprobación de la 1ª FASE DEL ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD, que cuenta con los siguientes antecedentes:
 En fecha 25 de enero de 2016 se acordó por el Pleno Municipal la “Aprobación del
Esquema Nacional de Seguridad de acuerdo con el plan de adecuación al Esquema
Nacional de Seguridad regulado por el Real Decreto 3/2010”.
 De acuerdo con el artículo 42 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad se deberá mantener actualizado de
manera permanente, por lo que el Ayuntamiento ha procedido a la contratación de la
empresa AUREN ESPAÑA, para llevar a cabo este proyecto.
 En la primera fase de la aprobación del ENS se han elaborado los siguientes
documentos de Políticas, Normativas y Procedimientos que han sido revisados por el
departamento de Informática y la Comisión de Protección:
 Políticas:
I. Política de Seguridad.
II. Política de Firma Electrónica.
 Normativa:
I. Normativa general de uso de recursos y sistemas de información.
II. Acceso a Internet.
III. Uso de correo electrónico.
IV. Trabajo fuera de las instalaciones.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web





V. Creación y uso de contraseñas.
VI. Control de acceso físico.
VII. Centros de datos.
VIII.
Gestión de claves criptográficas.
Procedimientos:
I. Procedimiento de gestión de la documentación.
II. Procedimiento de teletrabajo.
III. Procedimiento de gestión de la formación y concienciación.
IV. Procedimiento de entrada y salida de equipamiento y soportes.
V. Procedimiento de gestión de incidencias.
VI. Procedimiento de contratación y seguimiento de servicios externos.
VII. Procedimiento de gestión de usuarios.
VIII.
Procedimiento de auditorías.
IX. Procedimiento de mejora continua.
X. Procedimiento de revisión por dirección.
XI. Procedimiento de diseño métricas e indicadores.
XII. Procedimiento de autorización.
XIII.
Procedimiento de copias de respaldo y recuperación.
XIV.
Roles y responsabilidades.
XV.Procedimiento divulgación política de seguridad.
XVI.
Procedimiento de inventariado.
XVII.
Procedimiento de gestión del mantenimiento de HW y SW.
XVIII.
Procedimiento de gestión del cambio y configuración segura de
sistemas.
XIX.
Procedimiento de gestión de las no conformidades.
XX.Procedimiento de pase a producción.

Que la legislación vigente que regula esta materia se encuentra contemplada en las
siguientes disposiciones, y se han tenido en cuenta para la realización de la presente
guía de seguridad:
 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
 Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electrónicos de confianza.
 La Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de
la Comunitat Valenciana.
 El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales..
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Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

A la vista de lo anterior y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación y
Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los
concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1), y la abstención de los concejales de
los grupos políticos municipales PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2) así como el Concejal
No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Aprobar los documentos de Políticas, Normativas y Procedimientos que han sido
revisados por el departamento de Informática y la Comisión de Protección:
 Políticas:
I. Política de Seguridad.
II. Política de Firma Electrónica.
 Normativa:
I. Normativa general de uso de recursos y sistemas de información.
II. Acceso a Internet.
III. Uso de correo electrónico.
IV. Trabajo fuera de las instalaciones.
V. Creación y uso de contraseñas.
VI. Control de acceso físico.
VII. Centros de datos.
VIII.
Gestión de claves criptográficas.
 Procedimientos:
I. Procedimiento de gestión de la documentación.
II. Procedimiento de teletrabajo.
III. Procedimiento de gestión de la formación y concienciación.
IV. Procedimiento de entrada y salida de equipamiento y soportes.
V. Procedimiento de gestión de incidencias.
VI. Procedimiento de contratación y seguimiento de servicios externos.
VII. Procedimiento de gestión de usuarios.
VIII.
Procedimiento de auditorías.
IX. Procedimiento de mejora continua.
X. Procedimiento de revisión por dirección.
XI. Procedimiento de diseño métricas e indicadores.
XII. Procedimiento de autorización.
XIII.
Procedimiento de copias de respaldo y recuperación.
XIV.
Roles y responsabilidades.
XV.Procedimiento divulgación política de seguridad.
XVI.
Procedimiento de inventariado.
XVII.
Procedimiento de gestión del mantenimiento de HW y SW.
XVIII.
Procedimiento de gestión del cambio y configuración segura de
sistemas.
XIX.
Procedimiento de gestión de las no conformidades.
XX.Procedimiento de pase a producción.
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14. 177/2021 PATRIMONI
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL
DE BÉNS DE L’INVENTARI MUNICIPAL.
TANCAMENT EXERCICI 2020
A data 31 de desembre de 2020, el resum de béns que es desprén de les dades que
consten en el departament de Patrimoni, són les següents:
CLASSIFICACIÓ
1 Immobles
2 Drets reals
3 Béns de caràcter històric, artístic o de considerable valor
4 Valors mobiliaris, crèdits i drets personals
5 Vehicles
7 Mobles no compresos en altres epígrafs
8 Béns i drets
TOTAL

NÚMERO BÉNS
2.258
48
439
172
86
2.080
40
5.083

En compliment del que disposa l’article 33 del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
que assenyala que la “rectificació de l’inventari es verificarà anualment, i en ella es
reflectiran les vicissituds de tota índole dels béns i drets durant eixa etapa”, consta en
l’expedient informes anuals de rectificació de l’inventari per:





Classificació
Epígraf
Comptes
Classificació/Comptes

També consta relació de béns d’alta en l’inventari, a data 31 de desembre de 2020, amb
expressió de: codi, nom, i codi i nom classificació.
A més dels resums anteriors en l’aplicació informàtica hi ha una sèrie de béns en situació de
registre, és a dir, pendents de validar i comptabilitzar, i que es donaran d’alta una vegada
depurada la seua informació i que estiguen en disposició de passar a l’inventari,
concretament registrats amb els números: 10356, 10847, 10848, 10850, 10851, 10852,
12681, 13051, 15454.
A la vista del que s’exposa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Patrimoni, Obres i Serveis, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels
regidors dels grups polítics municipals SOCIALISTA (12) i CIUDADANOS (1) i l'abstenció
dels regidors dels grups polítics municipals PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1) així com el Regidor No Adscrit el Sr.
Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el següent acord:
Únic.- Aprovar les relacions i rectificacions de l’Inventari de Béns Municipals a data 31 de
desembre de 2020.
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15. 9032/2021 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 1221 FINS
A LA NÚM. 1729 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 marzo de 2021, núm. 1221, al 27 de abril de 2021, núm. 1729.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
16. 12205/2021 SECRETARIA GENERAL
REGIDOR NO ADSCRIT (M.E.M.C.)
Se da cuenta al Pleno del escrito presentado por el Concejal D. Marcos Eduardo Martínez
Coloma (R.G.E. núm. 2021016380, de 29-04-2021), manifestando que abandona
voluntariamente la disciplina y el Grupo Político Municipal CIUDADANOS, quedando en la
situación de CONCEJAL NO ADSCRITO, de conformidad con el artículo 134.4.c) de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
17. 12642/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS
Sr. Martínez:
En vista que hi havia una sèrie d’esmenes que el col·lectiu no volia incloure perquè volien
mantindre el text com estava, com era la dimissió del president de Correus, que crec que no
tenia res a veure amb açò i com en una altra que al final no es va materialitzar, proposem
retirar-la de l’ordre del dia.
Sr. Alcalde:
Per tant, Sra. Secretaria, si no m’equivoque, cal votar la retirada del punt de l’ordre del dia?
O no és necessari?
Sra. Secretaria:
En principio como es una moción, si el que la presenta la quiere retirar y no se ha iniciado el
debate ni nada, en principio no hay problema.
A no ser que alguien se empeñe en que..., quiero decir alguien tenga interés en que se vote
la retirada del asunto.
Sr. Alcalde:
Doncs, si hi estem d’acord, es retira.
18. 12621/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
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MOCIÓ PER AL REFORÇ DEL SERVEI D'ANESTÈSIA DE L'HOSPITAL VERGE DELS
LLIRIS
Sr. Alcalde:
És una moció que passa a declaració institucional i que llegirà la Sra. Payà.
Sra. Payá:
Gracias Sr. Alcalde. Primero que todo quería trasladar el agradecimiento del colectivo de
anestesistas y a todos los grupos políticos por el apoyo a su reivindicación. Paso a leer la
moción que se ha convertido en declaración institucional.
La Sra. Payá, concejal del grupo municipal PARTIDO POPULAR, lee la siguiente
declaración institucional:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio de Anestesia del hospital Virgen de los Lirios padece una merma de personal con
importantes consecuencias sobre la actividad quirúrgica y, por tanto, sobre el derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos consagrado en el
artículo 43 de la Constitución Española.
La plantilla de médicos anestesistas ha disminuido en más de un 50% como consecuencia
de bajas, jubilaciones traslados y excedencias. De las 8 personas, dos tienen reducción de
jornada al 50%, y otras dos tienen reducción de jornada al 28% y 12% respectivamente.
Además hay otras dos personas de baja maternal a las que no se les ha sustituido, una de
ellas con toda probabilidad solicite una excedencia. Tampoco se han sustituido las dos
vacantes producidas por jubilación y por traslado. Esta situación se produce después de que
la pandemia provocada por la Covid-19 haya tensionado el sistema de salud. Solo el
esfuerzo realizado por nuestros profesionales de la Sanidad ha evitado el colapso.
La consecuencia directa de la falta de médicos anestesistas es una reducción de la actividad
quirúrgica del hospital de alrededor del 50% y una ampliación de las listas de espera, que
han aumentado por la paralización de la actividad ordinaria durante la crisis sanitaria de la
Covid 19. Según los datos correspondientes al mes de febrero publicados por la Consellería
de Sanidad Universal y Salud Pública, la demora media para una intervención quirúrgica se
sitúa actualmente en los 166 días en el hospital de Alcoy.
El colectivo de médicos anestesistas reclama un refuerzo de personal en el centro
hospitalario para incrementar la actividad quirúrgica y reducir el tiempo de espera.
La situación del servicio de Anestesia se repite en otras especialidades, fruto del déficit
crónico de especialistas en el hospital de Alcoy, especialmente en los servicios centrales, de
los que depende el resto del hospital, como Radiología, Laboratorio o Urgencias.
Este hecho pone de manifiesto la diferencia con otros hospitales, donde las plantillas
presentan excedentes. Las autoridades sanitarias, en virtud de La Ley 14/1986, General de
Sanidad, pueden determinar las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la
protección de la salud, garantizar la universalidad, la gratuidad de los servicios sanitarios y
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la prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad
debidamente evaluados y controlados.
Por todo lo expuesto, el pleno del Ayuntamiento de Alcoy propone los siguientes
ACUERDOS

 Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a incentivar la
contratación urgente de especialistas para reforzar el servicio de Anestesia con el
objetivo de aumentar la actividad quirúrgica y alcanzar, al menos, el nivel de
rendimiento previo a la crisis sanitaria provocada por la Covid 19.
 Que el Ayuntamiento inste a la Conselleria de Sanidad a estudiar la contratación de
especialistas en aquellos departamentos del hospital de Alcoy que presentan déficit
de personal, con el objetivo de ofrecer a los pacientes la mejor atención posible,
rápida, de calidad, sin necesidad de desplazamientos a otros centros, y dentro de los
límites de tiempo que la propia Conselleria establece como adecuados.”
Sra. Payá:
Gracias.
Sr. Alcalde:
Gràcies.
19. 12613/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREC SOBRE INICIATIVA PER A L'HOSTALERIA I COMERÇ
El grupo municipal Partido Popular presenta el siguiente ruego:
“Desde el inicio de la pandemia de la Covid 19 los sectores de la hostelería y del comercio
han sido duramente castigados, obligados a cerrar primero desde el 14 de marzo hasta el
mes de mayo de 2020 y con unas condiciones muy duras desde el pasado 7 de enero de
2021.
Alcoy cuenta con en torno a 1.100 negocios de comercio y hostelería, según datos de
Facpyme. El Ayuntamiento de Alcoy está obligado a tomar decisiones ante la situación
económica y a aplicar modelos que mejoren los resultados de iniciativas anteriores, como es
el caso del Reactiva Comercio I y II. Modelos que, además, reduzcan los trámites
burocráticos a los establecimientos, como es el caso del Bono-Bilbao o la tarjeta 50+50,
aplicada en municipios cercanos como Ibi u Ontinyent.
Por todo ello proponemos el siguiente
RUEGO
-

Que el Ayuntamiento de Alcoy estudie la creación de una linea de apoyo para los
sectores comercial y hosteleros basada en ayudas directas a los clientes como
medio para incentivar el consumo y las ventas de los establecimientos.”
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Sr. Alcalde:
Sra. Garcia.
Sra. Lirio García:
Pues doy lectura al ruego.
La Sra. Lirio García, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee la propuesta del
ruego.
Sra. Moltó:
Gràcies, Sr. Alcalde. Molt bon dia a tots. Bé, jo crec que aquest prec està fora de lloc i està
fora de lloc per una simple qüestió: perquè aquesta qüestió ja es va tractar en el mateix
Consell Econòmic i Social i allí es va dir que, precisament, anàvem a elaborar eixos bons i
per a la seua elaboració, a més, estem a l’espera que Conselleria traga en quines
condicions hem d'elaborar els bons els ajuntaments. Jo crec que, a més, estàvem
esperant..., crec que anaven a traure hui la publicació, o siga que, potser, quan s’acabe el
plenari, ja sabrem en quines condicions podem traure eixos bons.
Sra. Lirio García:
Pues me parece lamentable pues des de el grupo municipal del Partido Popular aportamos
ideas para que ustedes, si quieren, se pongan la medalla, saquen el titular, nos da igual, a
nosotros lo que nos preocupa es la situación tan dramática de los negocios alcoyanos.
Tenemos ejemplos de iniciativas de éxito como el bono de Bilbao, que han conseguido que
se agotaran los tickets el primer día, ¿cómo funciona?, el ayuntamiento aporta la mitad del
valor del bono y el ciudadano la otra mitad. Hay otras iniciativas como la tarjeta 50-50 que
han aplicado con motivo de la pandemia localidades más cercanas como Onteniente e Ibi,
con un éxito igualmente aplastante y que en el CES el 24-09-2020, pedimos al gobierno que
pusiera en marcha, en ese momento se nos dijo que no podía ser, la fórmula de ambas
iniciativas es la misma, se elimina para el negocio la carga burocrática, el negocio recibe el
dinero casi de inmediato y es muy atractivo para el consumidor y el impacto económico es
importante. Hemos hablado con empresarios de los sectores y consideran que esta iniciativa
es muy interesante, podríamos conseguir, por fin, que una iniciativa económica post-Covid
agotara su presupuesto y tuviera el impacto deseado, que a nadie nos ha satisfecho el
resultado del Reactiva-Comercio 1, con un presupuesto de 250.000, que se han concedido
10.400 euros, el Reactiva-Comercio 2, con un presupuesto de 241.600, se han concedido
120.944 euros, el Reactiva-Pymes, solo se han concedido 146.000 de 600.000, el
Paréntesis, con un presupuesto de 1.400.000, se han concedido 709. Es evidente que el
gobierno, con las propuestas que lanza, tiene un éxito insuficiente, entiendo que la
combinación de iniciativas poco atractivas y el escaso calado del gobierno entre los
empresarios alcoyanos es lo que provoca esta situación, y no será porque la concejal Moltó
no es optimista, que lo es, y lo demuestra el hecho que cuando en mayo hablaba del millón
de euros de impacto económico del Reactiva-Comercio 1, no esperaba que realmente iba a
ser un impacto de 41.600 euros, por tanto, es triste ver que el gobierno, una vez más, no
hace caso, se obstine en tomar decisiones unilaterales que evidencian su falta de interés,
preocupación y empatía por los negocios alcoyanos.
Sra. Moltó:
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Bueno, yo creo que usted o no lo entiende o no quiere entenderme, yo lo que le estoy
diciendo no es que el ayuntamiento no vaya a llevar a cabo esta iniciativa, estoy diciendo
que la iniciativa que usted plantea está fuera de lugar porque es que ya está aprobada
dentro del seno del Consejo Económico y Social que es donde se deben aprobar este tipo
de iniciativas. Després vosté em comenta la capacidad de optimismo que yo, por ejemplo,
tengo en el tema de los Reactiva-Comercio que podría suponer un impacto de 1 millón de
euros, bueno, no ha supuesto un impacto de 1 millón de euros, ha supuesto un impacto de
más de medio millón de euros, y podría haber sido mejor, lo digo porque no sé usted como
hace los cálculos, porque una cosa es lo que se paga a los comerciantes y otra cosa es el
impacto, porque yo no sé si usted sabe que nosotros lo que ofrecíamos es un porcentaje de
descuento, por tanto, eso se traducía en un mayor impacto en los negocios, y después está
otra pata de la que usted se olvida, cuando se dedica a hacer este tipo de anuncios, y es
que usted tiene en cuenta que el Partido Popular, por ejemplo, el año pasado, lo que hizo es
votar en contra de la aprobación general de las cuentas, ¿sabe que hubiera implicado eso si
no se hubieran aprobado?, ¿sabe que no hubiéramos podido acogernos a ningún tipo de
subvención?, gracias a este tipo de actitudes responsables, ¿usted también tiene en cuenta
que precisamente el Partido Popular, este año, en uno de los años más críticos en los que el
ayuntamiento va a necesitar hacer políticas expansivas, va a necesitar, como usted dice, dar
ayudas a los negocios de nuestra ciudad, hemos elaborado un presupuesto en el que el
Partido Popular ha votado en contra?, entonces, usted también cuando plantee iniciativas,
plantéese con que aportación del Partido Popular, que le haya podido hacer a este
ayuntamiento, a esta ciudadanía, se va a financiar eso, porque es que, resulta que después
ustedes son como el perro del Hortelano, que ni come ni deja.
20. 12613/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES I PREC SOBRE EL PLA INTEGRAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL i2+ I EL
PLA DIRECTOR D'IMPULS INDUSTRIAL
El grupo político municipal Partido Popular presenta las siguientes preguntas y ruego:
“El Plan Integral de Política Industrial i2+, fue un proyecto del Gobierno Local realizado entre
los años 2011 a 2015, teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos el Plan Director
de Impulso Industrial de Alcoy a desarrollar entre los años 2020 a 2023, consideramos de
suma importancia conocer los resultados del Plan Integral Industrial i2+.
En la última comisión informativa de Dinamización Económica, a preguntas del Partido
Popular, el concejal Alberto Belda ha respondido que todo está hecho, como consecuencia y
para poder ampliar información, realizamos las siguientes
PREGUNTAS
Sobre el EJE 1
-

¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas en el Programa
emprendedores 5.1, desde el año 2011?

Sobre el EJE 2
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¿Cuáles han sido los espacios de la innovación creados desde 2011?



¿Cuándo se creo la Xarxa del coneixement?



¿Qué trabajo está realizando la Xarxa del coneiximent?



¿Qué resultado se han obtenido con la Xarxa del coneiximent?



¿Cuáles son las actividades que realiza el Portal de Innovación y conocimiento?



¿Quién está al frente del Portal?



¿Dónde está ubicado el Instituto de la Innovación?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?



¿Quién está al frente?

Sobre el EJE 3


¿Cómo funciona el sistema telemático de ayuda a la pyme?



¿Cuántas consultas ha recibido desde 2012?



¿Cómo funciona el Observatorio integral de la actividad económica?



¿Quiénes lo componen?



¿Dónde está ubicado?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?



¿Cómo funciona la Oficina para el cambio estratégico?



¿Quiénes lo componen?



¿Dónde está ubicada?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?



¿Dónde está la base de datos de pymes?



¿Cómo se puede acceder a la misma?



¿Cómo se realiza la actualización de la información?



¿Dónde está publicada la carta de servicios y de reducción de tasas?



¿Donde está la base de datos de locales?



¿Quién realiza la labor de actualización de la información?
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¿Cómo funciona la Agencia de soporte a las pymes?



¿Quienes lo componen?



¿Dónde está ubicada?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?

Sobre el EJE 4


¿Cuales han sido las acciones mas significativas de promoción de la marca Alcoy?



¿En qué consiste el Plan de externalización?



¿Cómo funciona el Observatorio comercial?



¿Quienes lo componen?



¿Dónde está ubicado?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?

Sobre el EJE 5


¿Dónde está ubicado el Clúster aeronáutico?



¿Cuántas empresas lo componen?



¿Dónde está ubicado el Clúster del diseño?



¿Cuántas empresas lo componen?



¿Dónde está ubicado el Parque Tecnológico y Científico comarcal?



¿Quién está al frente?



¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?



¿Qué empresas forman parte del Parque?

Al respecto también realizamos el siguiente

RUEGO
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Que el concejal delegado en Empleo, Empresa y Formación realice un informe sobre
los resultados del Plan Integral Industrial i2+ (2011-15)



Que el concejal delegado en Empleo, Empresa y Formación realice, en cada sesión
ordinaria de la Comisión Informativa de Dinamización Económica, un Informe sobre
la evolución del Plan Director de Impulso Industrial de Alcoy (2020-23).”

Sra. Lirio García:
Sí, voy a ir leyendo las preguntas y me van contestando, lo entiendo:
“¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas en el Programa
emprendedores 5.1, desde el año 2011?”
Sr. Belda:
Gràcies, Sr. Alcalde. Jo preferiria que fera totes les preguntes per a fer l’explicació.
Sra. Lirio García:
No, porque son cosas diferentes y si hago decido en todas las preguntas, yo creo que mejor
una a una.
Sr. Alcalde:
Ja, però vosté pregunta com vol i nosaltres contestem també com volem.
Sra. Lirio García:
Bien, entonces, esto es “chiton”, ¿tengo que hacer todas las preguntas de tirón?, ¿o como
vamos a hacer entonces?
Sr. Belda:
Sí…
Sr. Alcalde:
Sí, sí, formule les preguntes i li seran contestades.
Sra. Lirio García:
¿Todas de tirón?, ¿todas?
Sr. Belda:
Sí, sí, sí.
Sra. Lirio García:
¿Sí?, pues vale. Es que…, pero luego quiero, exijo que luego se vayan respondiendo todas,
¡eh!, por favor:
“





¿Cuáles han sido los espacios de la innovación creados desde 2011?
¿Cuándo se creo la Xarxa del coneixement?
¿Qué trabajo está realizando la Xarxa del coneiximent?
¿Qué resultado se ha obtenido?
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¿Cuáles son las actividades que realiza el Portal de Innovación y conocimiento?
¿Quién está al frente del Portal?
¿Dónde está ubicado el Instituto de la Innovación?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Quién está al frente?
¿Cómo funciona el sistema telemático de ayuda a la pyme?
¿Cuántas consultas ha recibido desde 2012?
¿Cómo funciona el Observatorio integral de la actividad económica?
¿Quiénes lo componen?
¿Dónde está ubicado?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Cómo funciona la Oficina para el cambio estratégico?
¿Quiénes lo componen?
¿Dónde está ubicada?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Dónde está la base de datos de pymes?
¿Cómo se puede acceder a la misma?
¿Cómo se realiza la actualización de la información?
¿Dónde está publicada la carta de servicios de reducción de tasas?
¿Donde está la base de datos de locales?
¿Quién realiza la labor de actualización de la información?
¿Cómo funciona la Agencia de soporte a las pymes?
¿Quienes lo componen?
¿Dónde está ubicada?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Cuales han sido las acciones mas significativas de promoción de la marca Alcoy?
¿En qué consiste el Plan de externalización?
¿Cómo funciona el Observatorio comercial?
¿Quienes lo componen?
¿Dónde está ubicado?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Dónde está ubicado el Clúster aeronáutico?
¿Cuántas empresas lo componen?
¿Dónde está ubicado el Clúster del diseño?
¿Cuántas empresas lo componen?
¿Dónde está ubicado el Parque Tecnológico y Científico comarcal?
¿Quién está al frente?
¿Cuáles han sido las actividades realizadas mas destacadas desde su creación?
¿Qué empresas forman parte del Parque?”

Sra. Lirio García:
Ya.
Sr. Belda:
D’acord, a mi m’agradaria, abans de començar a contestar les preguntes, serà una resposta
única, evidentment, com ja ha dit l’Alcalde. Té dret a preguntar com vol i una altra a
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contestar com considera oportú. En aquest cas, a mi, abans de contestar les preguntes, que
com he dit serà una resposta comuna, m’agradaria contextualitzar les preguntes, perquè, si
no, pareixerà que jo no vull contestar. Estem fent preguntes d’un pla, va ser l’any 2011 quan
es va fer, des del 2011 al 2015. És a dir, estem fent preguntes d’un pla que va acabar fa 6
anys i que, per tant, va tindre la seua fiscalització per part de l’oposició, per part del Partit
Popular, entre altres, i del qual es va donar compte, un pla que..., no com el que tenim ara,
no plantejava indicadors; per tant, és complicat contestar a aquest tipus de preguntes i, a
més a més, és un pla que en el dia a dia, evidentment, com tots els plans, anirà canviant i
anirà modificant-se perquè hi havia propostes que eren de l’Ajuntament i unes altres que
eren de fora, i que, per tant, aniran modificant-se i aniran treballant-se a través del Consell
Econòmic i Social. La Sra. Garcia deia que abans de la proposta de la Conselleria
Econòmica i Social, perquè aquest Consell Econòmic i Social ja va dictaminar i ja va fer la
gestió d’aquest pla. Ara estem en el pla Impulsa Alcoi, un pla del 2020 al 2023, que s’ha
basat en resultats i ara entenc les poquetes aportacions del Partit Popular. Jo entenc que les
aportacions del Partit Popular a aquest document de l’Impulsa Alcoi es basarien en tot el que
hi havia abans; per tant, no entenc com ara, 6 anys després, fan aquestes preguntes. Per
tant, la meua resposta és aquesta, és que contestarem perquè no hi ha indicadors i perquè,
evidentment, és un pla que va acabar fa 6 anys i ara estem immersos en el pla Impulsa
Alcoi, que és el que ens ocupa i ens preocupa.
Sra. Lirio García:
Bueno, pues quiero que conste en acta que no se me ha contestado y ya no se me contestó
en comisión.
Sr. Alcalde:
Eh!, pot formular…, Sr. Garcia, ara ha de formular el prec.
Sra. Lirio García:
Bien, el estado de indefensión es total pero bien.
Sr. Alcalde:
No, no, i en el prec podrà intervindre.
Sra. Lirio García:
Claro, claro.
La Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, lee el siguiente Ruego:



“RUEGO
Que el concejal delegado en Empleo, Empresa y Formación realice un informe sobre
los resultados del Plan Integral Industrial (2011-15)
Que el concejal delegado en Empleo, Empresa y Formación realice, en cada sesión
ordinaria de la Comisión Informativa de Dinamización Económica, un Informe sobre
la evolución del Plan Director de Impulso Industrial de Alcoy (2020-23).”

Sr. Belda:
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Gràcies, d’acord. Abans de contestar el prec, quan a un no li agrada la resposta no vol dir
que no estiga contestada.
Sra. Lirio García:
Claro.
Sr. Belda:
Bé, el que deia, que a un no li agrade la resposta no vol dir que no estiga contestada. Quant
al prec, anem a denegar-lo, en el primer punt, perquè com he dit abans, per a nosaltres,
l’informe de resultats del pla integral i2+ (2011-2015), ja va ser fet en el seu moment i va ser
gestionat i va ser informat en el moment oportú i que no hi ha millor informe que la
realització del nou pla Impuls Alcoi, que està basat en els resultats anteriors. Per tant,
l’informe està fet en el nou pla. Quant al segon punt, també anem a denegar-lo, no perquè
no vulguem donar informació puntual de tot el que estem fent en el pla Impuls Alcoi, sinó
perquè com creiem en la participació, creiem que aquesta informació s’ha de fer i la farem i
la estem fent a través del Consell Econòmic i Social a fi que no només els grups polítics de
l’oposició, que també, sinó també tots els agents socioeconòmics de la ciutat, que han
participat en esta redacció de l’Impuls Alcoi, puguen, doncs bé, fiscalitzar i puguem participar
entre tots per anar modelant-lo i anar millorant-lo.
Sra. Lirio García:
Pues bien, pues bueno, ya que antes no he podido quiero que conste en acta que no se me
ha respondido, que entiendo que evidencia el estado de indefensión en el que trabajamos
desde el grupo Popular del Partido Popular en muchas ocasiones. El Plan Integral de
Política Industrial nace para convertirse en la base de toda estrategia económica de la
ciudad, según palabras del gobierno, también que iba a llevar a cabo la consolidación y
creación de empresas industriales y de una nueva economía, pues me temo que no. En
2012 había en Alcoy 429 industrias y a partir de ese momento vamos cuesta abajo, en 2015,
350, año en el que el plan debería haber estado implantado al completo, seguimos bajando,
hasta llegar a las 356 de 2020, hemos perdido un 17% de industria desde el año 2012 y
seguimos esperando el desbloqueo del Plan General Estructural pues aunque son 391.000
escasos metros cuadrados, algo es algo, pero seguimos esperando. En cambio que triste
fue presenciar como el gobierno se congratulaba en el pleno por la sentencia de junio de
2020 sobre el proyecto Alcoy-Innova, pero bueno, no pasa nada, seguimos perdiendo
industrias, el chorreo a las que se van a localidades vecinas, por necesidad de mas suelo, y
las que sabemos que tienen pensado hacerlo en breve. Son muchas las cosas por las que el
gobierno socialista de Toni Francés va a ser recordado, construir un campo de futbol en
terrenos que no pertenecen al ayuntamiento, una pista de hockey cerrada sin luz, un carril
bici sin bicis, la imposición de una peatonalización a las bravas, el abandono de acciones y
familiares en el Domus VI, la prórroga sucesiva de los grandes contratos de la ciudad, el
Molinar, la caída de casas, la degradación del centro, etc., etc., etc., y por supuesto, que no
se haya construido ni un solo metro de suelo industrial en 10 años y como es habitual, se
defenderán diciendo que el PP tampoco, pues bueno, les informo, el PP construyó el
polígono del Castellar, lo digo porque es habitual que en su defensa se basen siempre en lo
que hizo o no hizo el PP, y esta defensa, a día de hoy, ya es una burla para todos los
alcoyanos.
Sr. Alcalde:
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Disculpe, li he mantingut el cronòmetre, però ha sobrepassat...
Sra. Lirio García:
Llevan 10 años gobernando.
Sr. Alcalde:
El temps sobradament.
Sra. Lirio García:
Si, acabo, acabo enseguida. Asuman que la situación actual de Alcoy es consecuencia de
su gestión, por tanto, este pla es una muestra más de la manera de trabajar del grupo
socialista, grandes planes, titulares, ruedas de prensa y humo, y por favor, hagan algo,
trabajen por Alcoy, cuiden de su industria o dentro de 2 años, cuando gobierne el PP va
costar mucho levantar nuestra ciudad.
Sr. Belda:
Gràcies, Sr. Alcalde. La veritat és que no ens sorprèn, jo crec que després de la campanya
que hem vist en…
Sr. Jordi Martínez:
Sr. Belda no se’l sent.
Sr. Belda:
D’acord. Perdó. Bé, jo crec que no em sorprén el to de la Sra. Garcia, estan un poquet
pujats en el tema de Madrid que pareix que ara és el to que s’ha de..., que cal triar, però
bé..., per a l'efecte de clavar-ho tot en un sac i intentar tirar la culpa de tot a aquest govern,
però bé, no passa res. Crec que ho tenim assumit i que açò és el que tocarà a partir d’ara
haver d'anar gestionant. Quant al que diu, a mi m’agradaria que vosté parle de dades, i que
jo quan parle tinguera dades. Parla que a Alcoi no es creen empreses, doncs no són les
dades que jo tinc. Potser, hauria de parlar vosté amb la Cambra o parlar amb algú més,
perquè resulta que en el 2020 a Alcoi es van crear més de 50 empreses. Resulta que hem
muntat un nombre d’empreses amb més d’1 milió d’euros de facturació. Potser, aquestes
dades hauria de saber-les abans de parlar. Evidentment és una situació que hem de
continuar treballant i, per això, tenim en marxa el pla Impulsa Alcoi. Està consensuat amb
tots els agents socioeconòmics i el que pretén és millorar.
21. 12613/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES I PREC SOBRE EL PREMI - CONCURS “VIURE AL CENTRE”
Sra. Payá:
Si, gracias Sr. Alcalde. Bueno primero que todo quería decir que hemos decidido seguir
adelante con las preguntas a pesar de la visita de la concejala pidiéndome que retirara el
punto, independientemente de su intencionalidad, vino a decirme que quería evitar un pleno
bronco, bueno, sigo adelante con las preguntas.
La Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee ellas siguientes preguntas:
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“Una de las componentes de la pareja ganadora del concurso “Viure al Centre”, conocida en
redes sociales como “miisspinkie”, ha mostrado en varias ocasiones su descontento con el
premio de un año de alquiler de un piso en el Centro Histórico.
La ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento de Alcoy para incentivar el
aumento de la población en el Centro, ha expresado deficiencias en el piso entregado como
premio y ha llegado a manifestar en su cuenta de Instagram lo siguiente:
“ODIO, @VIURE.ALCENTRE, NO OS LO RECOMIENDO PARA NADA SI
TENEÍS COCHE Y LO COGÉIS TODOS LOS DÍAS, TARDAS MENOS YENDO
A ALICANTE QUE APARCANDO EN EL CENTRO DE ALCOY”
Entendemos que estas quejas ofrecen una visión totalmente opuesta a la finalidad de la
campaña, que era, como afirmó el Gobierno municipal, la de atraer población a vivir en el
Centro.
Por lo expuesto planteamos las siguientes
PREGUNTAS”
Sra. Payá:
¿La hago una por una o las hago todas también de golpe?
Sra. Moltó:
Como gustes.
Sra. Payà:
Vale.
“


¿Conoce el Gobierno las denuncias vertidas en redes sociales por la influencer
ganadora del premio de la campaña organizada por el Ayuntamiento?”

Sra. Moltó:
Conocemos sus quejas por el aparcamiento.
Sra. Payá:
“
 ¿Qué valoración hace el Gobierno al respecto?”
Sra. Moltó:
Yo creo que el gobierno no tiene que hacer ninguna valoración de una opinión de una
persona en particular.
Sra. Payá:
Vale.
“
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¿Por qué motivo el Ayuntamiento, como organizador del concurso, no supervisó el
premio?”

Sra. Moltó:
Vamos a ver, este premio lo concedió una empresa alcoyana y además cumplió con las
condiciones establecidas, no se que más quiere que haga el ayuntamiento.
Sra. Payá:
Voy a leer el ruego:
“RUEGO
-

Que el Gobierno municipal valore la repercusión negativa que tienen estas
declaraciones sobre el balance final de la campaña “Viure al Centre” y los 40.000
euros gastados en su puesta en marcha.
Que el Gobierno municipal actúe como intermediario ante la empresa que otorgó el
premio y los ganadores para frenar la repercusión negativa de sus declaraciones
sobre la vida en el Centro y sobre los objetivos iniciales de la campaña.”

Sra. Payá:
Gracias.
Sra. Moltó:
Bueno, yo creo que merece un poco una explicación la entradilla que usted ha hecho de que
ayer fui ha hacerles la visita para evitar un pleno bronco, ¿no? Yo, realmente, lo que
pretendía evitar es que se ponga sobre la palestra, porque me parece francamente
indecente, que se ponga sobre la palestra diversas opiniones que pueda verter una persona
particular y que encima haya recibido pues cualquier tipo de persuasión por parte de su
grupo para que vierta declaraciones que ustedes puedan utilizar en contra del gobierno, esta
persona lo que quiere es quedar totalmente ajena a cuestiones políticas y poder disfrutar de
su premio en condiciones de normalidad y además, si realmente a usted lo que le preocupa
es el bienestar de esta persona, lo puede escuchar, además, de su propia voz, está
contenta con su premio y su única queja es sobre el aparcamiento. A mi lo que me parece
lamentable es, sobre una campaña, que al final ha tenido una repercusión nacional, sobre
una campaña en la que usted, además, dio su voto favorable, aplaudió y felicitó al propio
diseñador de la campaña, sobre una campaña en la que han participado más de 50
negocios de la ciudad de forma desinteresada, usted, por hacer daño al gobierno, al final a
quien hace daño es a todas estas personas que han formado parte de este proyecto y
ahora, no se si también intentan hacer daño a la persona que fue ganadora de este premio y
que está disfrutando de el, cosa que me parece lamentable.
Sra. Payá:
Si, gracias Alcalde. Yo me sigo preguntando que es para usted un pleno bronco, ¿cual es la
línea que separa la noble advertencia de la oscura coacción?, después de hacerme
escuchar la grabación que traía de la persona ganadora,yo no se quien le habrá llamado
pero yo le he llamado dos veces en un año, la primera en octubre para preguntarle si ya
disfrutaba del premio y la segunda para interesarme por la razón de su denuncias
constantes en las redes sociales sobre mi barrio, porque yo vivo en el centro, a diferencia de
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alguno de ustedes, que no es que no vivan en el centro, es que ni siquiera viven en Alcoy,
explíqueme ¿qué es un pleno bronco?, preocuparme por saber el resultado de los 40.000
euros que se gastaron de todos los alcoyanos, preocuparme por la situación de una
campaña que ha sido un ridículo desde el momento que empezó y ahora está produciendo
el efecto contrario a lo que se pretendía, el presentarse en la mesa del Centro no significa
que nosotros le aplaudiéramos y le apoyáramos, salieron diciendo que había sido un éxito y
ahora tratan de esconderse ante el fracaso, siempre se esconden de sus responsabilidades,
ocultando información, valoran la repercusión de la campaña “Vols les claus del Centre”, en
140.000 euros, ¿han valorado el coste que supone este fracaso que está produciendo el
efecto contrario? Le diré algo, seguro que de momento los 40.000 euros que costó la
campaña, a la basura, ustedes que se mueven en contra, a la defensiva, con excusas,
nunca a favor de solucionar los problemas, con lo fácil que hubiera sido reconocer...
Sr. Alcalde:
Vaja acabant ja, Sra. Payà.
Sra. Payà:
Que no ha salido bien, ya termino, que no ha salido bien y poner los medios para solucionar,
y termino el texto por ahora… Gracias.
Sr. Alcalde:
Sra. Moltó, ja per acabar.
Sra. Moltó:
Bueno, yo creo que usted no ha entendido nada de lo que yo he tratado de explicarle,
porque precisamente lo que trataba de explicarle y lo que me parece bronco es que metan a
terceras personas en cuestiones políticas, usted a mi puede cuestionarme la campaña y lo
que quiera, lo que no puede cuestionar es al final, los comentarios que vierta una persona
que ha participado en un premio y que encima usted trate de persuadir a esa persona para
utilizarlo políticamente, eso es lo que no es correcto, eso es lo que no me parece bien, ni
eso ni...
Sr. Ruiz:
Sr. Alcalde, Sr. Alcalde, esta acusación de persuadir no la vamos a tolerar, se lo digo así de
claro, no la vamos a tolerar.
Sr. Alcalde:
Sr. Ruiz, primerament calme’s perquè no té…
Sr. Ruiz:
No lo vamos a tolerar, y anuncio la retirada de los concejales del Partido Popular de este
pleno porque es una auténtica vergüenza y un atentado a la democracia que sean capaces
de acusarnos de algo sin ningún tipo de pruebas, echando por el suelo el nombre de este
partido y de los concejales que formamos parte, ya está bien.
Los Señores Juan Enrique Ruiz Domenech, Lirios María García González, Francisco Canto
Coloma y Amalia Paya Arsis, componentes del grupo municipal Partido Popular, abandonan
el salón de Plenos.
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Sr. Alcalde:
Sra. Moltó, té la paraula, pot continuar.
Sra. Moltó:
Bueno, evidentemente lo que trataba de comentar es eso, la persona que pueda haber
recibido, además de llamadas de una concejal del Partido Popular, para tratar de persuadirla
y obtener información para utilizarla en contra, precisamente de una campaña que se llevo a
cabo y que tuvo una repercusión de más de 100.000, de más de 100.000 euros, valorada en
más de 100.000 euros, a nivel nacional.
22. 12604/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CELEBRACIÓ 17 DE MARÇ
El grup municipal Compromís Alcoi presenta la moció següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els alcoians tenim la sort de saber, amb exactitud, la nostra data de naixement com
a poble. Els historiadors no tenen cap dubte sobre això. Efectivament, i segons
l’historiador Ricard Bañó:
“El 17 de març de 1256, el lloctinent del rei Jaume I, Eiximén Pérez de Arenoso, va
redactar a Xàtiva el privilegi de població d’Alcoi, encarregant al seu alcaid, Joan
Garcés, a Bernat Savall, a Guillem Colom i a Guillem d’Ortoneda per a que entre ells
i d’altres, fins el nombre que cregueren adient, es repartiren les cases i heretats del
seu terme. És evident que es tracta de la Carta Pobla d’Alcoi, que encara no ha sigut
trobada [...] Serà, a partir d’aquesta data del 1256, quan el nom d’Alcoi comença a
aparéixer en els registres documentals de la cancelleria reial com una vila”.
És a dir, que sabem el dia; 17, sabem el mes; març, i sabem l’any; 1256, de la
fundació d’Alcoi. I també sabem qui ens va fundar: Jaume I. No estem parlant d’un
referent històric insignificant, sinó d’un referent cabdal, fonamental. És més, podria
dir-se que és el gran referent que tenim els alcoians, o com a mínim, el primer dels
nostres grans referents com a poble, el més determinant.
El disposar d’una data concreta que marque l’inici d’una població no hauria de ser,
necessàriament, un gran avantatge respecte a aquells pobles als quals els resulte
impossible marcar un origen específic. De fet, la fundació de moltes altres
poblacions valencianes s’endinsa molts segles abans, i no per això deixen de
disposar de les seues estimes presents.
Ara bé, si com diem, Alcoi pot ubicar en el temps el seu naixement, hauríem de
poder commemorar eixe fet com un signe de la nostra voluntat de permanència i
d’identificació col·lectiva. Sabem quan vàrem ser fundats, coneixem els nostres
orígens, i per això, volem recordar-los, rememorar-los i fer d’eixa data un signe
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d’afirmació actual. El nostre passat ens ha d’orientar i explicar el nostre present, i
ens ha d’ajudar a enfortir el nostre futur.
Considerem incomprensible que una ciutat com Alcoi, tan orgullosa i devanida del
que ha sigut el seu passat, no pare atenció, més enllà del que pot ser una publicació
a les xarxes socials, a un fet tan important i determinant, com és la seua data de
fundació. I és per això que aquesta proposta pretén acabar amb eixa deixadesa i
oblit, tot aportant iniciatives que, a partir d’ara, marquen una adequada celebració.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi estudie, si les circumstàncies de les dates de les
Festes de Sant Jordi no requereixen ambdós dies, la possibilitat d’emprar un d’ells
per a declarar el 17 de març, Dia de la Fundació d’Alcoi, festa local. Sent conscients
què eixos dos dies, normalment seran adjudicats a les Festes de Sant Jordi.
SEGON.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes institucionals, com
lliurament de premis a entitats o persones, medalles d’honor o fills predilectes.
TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes populars perquè el
poble d’Alcoi assumisca la data com a part de la seua cultura, basant-se en
determinades accions encaminades a popularitzar-la.
QUART.- Que l’Ajuntament d’Alcoi s’encarregue de la redacció de material escolar i
campanyes educatives pel que fa a la història de la fundació. Com a recursos per a
centres educatius i culturals»
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé passaré a llegir directament els punts d’acord i vull recordar
que hem eliminat el primer tal com havíem parlat ahir amb diferents grups, d’acord?
La Sra. Guillem, regidora del grup Compromís Alcoi, llig els punts d’acord de la moció, en els
següents termes:

«ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes institucionals, com
lliurament de premis a entitats o persones, medalles d’honor o fills predilectes.
SEGON.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes populars perquè el
poble d’Alcoi assumisca la data com a part de la seua cultura, basant-se en
determinades accions encaminades a popularitzar-la.
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TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi s’encarregue de la redacció de material escolar i
campanyes educatives pel que fa a la història de la fundació. Com a recursos per a
centres educatius i culturals»
Sr. Alcalde:
Iniciem el debat.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, tal com vam parlar ahir, eliminat el primer punt –sobre el
punt no diré res–, sí que entenem que és convenient i que és bo que siga aquest dia que es
commemoren..., que es facen actes commemoratius directament lligats a la nostra població
com poden ser medalles d’or, fills predilectes, etc. és prou oportú, compartim que als centres
educatius es donen a conéixer aquests fets i tots aquells que siguen rellevants, que han
sigut rellevants per a aconseguir la nostra ciutat i sí que agrairia al govern que quant al
material escolar, per a donar a conéixer aquesta història a tots els joves i xiquets, que fóra
rigorós en la història. Gràcies.
Sr. Abad:
Celebrar o conmemorar la fundación de Alcoy, es una idea muy interesante para darle mas
visibilidad a la ciudad, es decir, este acto ya, el Colegio Carmelitas, a principios de marzo del
16 ya lo realizó y nos pareció una buena idea, como bien dijo el Sr. Alberto en su día,
Alberto Belda, es importante conocer nuestra historia y de donde venimos, dicho esto,
vamos a entrar punto por punto de lo que queda en la moción presentada y nosotros
pensamos que realizar más actos institucionales lo único que generaría serían más gastos y
no estamos para ir malgastando más dinero si existen otras prioridades. Y otra cosa, el resto
de puntos no nos quedan muy claros porque sus verdaderas intenciones, estamos seguros
que aprovecharían estas actividades, la redacción de estos materiales y las campañas
educativas para cambiar la historia a su conveniencia y cargarla de ideología. No podemos
dar apoyo a esta moción por venir de quien viene, porque sus verdaderas intenciones,
repito, son seguir con su línea separatista y catalanista, la promoción de sus imaginarios
países catalanes y perjudicar nuestras tradiciones, sobre todo las de carácter religioso.
Aprovechar un hecho histórico para imponer su ideología es una gran bajeza moral y me
sumo a las declaraciones que ha hecho el Sr. Martínez que si el gobierno esta encima y se
rige en la verdadera historia, nosotros no tenemos ningún problema en aprobar esta moción.
Gracias.
Sra. Obiol:
Gràcies, i bon dia, que encara no havia intervingut en aquest plenari. Bé, nosaltres serem
molt breus perquè no només l’Escola Carmelites, sinó ja en el 2007, conjuntament amb la
societat civil, el Centre Ovidi Montllor, el Club d’Amics de la Unesco o la Dependent, la Coral
Polifònica, vam celebrar aquesta efemèride i pensem que era, a més amb un poema preciós
de Jordi Botella, de la cançó als ciutadans d’Alcoi, que ens encoratjava a recordar el nostre
passat, però també, i crec que això és important que ho tinguem en compte. Si
definitivament s’accepta aquesta moció, que tinguem la mirada cap el futur, que puga servirnos recordar el nostre passat per a construir el nostre present i el nostre futur, simplement
això. Pensem que és una bona proposta, pensem que és molt fàcil d’aprovar si vols recordar
el teu passat i la teua identitat com a poble i, per tant, nosaltres, més que manifestar i agrair
una proposta d’aquestes característiques. Gràcies.
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Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i molt bon dia a tot el món. Des de Podem sempre estarem al costat del
que ens arrela a la nostra terra, de conéixer i reconéixer la nostra història i, per això,
donarem suport a la proposta de valorar el dia de la fundació d’Alcoi i, per tant, celebrar el
17 de març. Cal recordar que el 17 de març de 1256, la Carta Pobla establia les condicions,
els drets i els deures dels nous colons cristians que van vindre a poblar aquestes terres de la
mà de Jaume I, sens dubte, una imprescindible aportació d’uns emigrants que igual que hui,
buscaven una vida millor i que van facilitar la construcció del que hui és i significa la nostra
ciutat. Per això, des de Podem, entenem que tots ells mereixen un reconeixement de tot un
poble compromés amb les seues arrels, la seua història i amb l’objectiu, sobretot, de no
oblidar els nostres orígens. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Si. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta moción la vamos a votar a favor, obviamente, porque
entendemos que lo único que pretende es poner en valor una fecha a efectos
conmemorativos que realcen a la ciudad de Alcoy, entonces por esa parte, muy poco más
que añadir, únicamente, pues sí, decir, agradecer al grupo Compromis que haya redactado y
dado forma a esta moción de una forma, de una manera muy, muy plana, sin ninguna
ideología, una moción que verdaderamente se nota que tiene la intención de que pueda salir
adelante y hago hincapie en eso porque en otra ocasión, otra legislatura, con otro gobierno,
se hizo un intento de celebración que no pudo llevarse a cabo, precisamente por esa
confrontación de ideologías diferentes en los partidos. En este caso, la intención estaba muy
clara que no va por ese camino, sino todo lo contrario, y vamos a votar a favor, claro.
Sr. Llopis:
Molt bon dia, Sr. Alcalde, i bon dia a totes i a tots. Bé, sumar-nos al mateix que han dit
absolutament tots. Estem totalment d’acord en el fet que hem de commemorar aquesta
efemèride i amb una sèrie d’activitats que pense que es podrien elaborar o estudiar o
repensar en un fòrum que pense que és idoni i en el qual estem representats tots els partits
polítics i on també està representada la ciutadania, com és el Consell de Cultura. Podríem
aglutinar una sèrie d’accions i una sèrie d’activitats que podrien commemorar aquesta
efemèride. Fins i tot, em passa pel cap que podríem, en aquest acte, incloure l’entrega
d’algun tipus d’objecte o de trofeu dels premis Ciutat d’Alcoi, precisament, que en tenim ara
en aquest moment 3 i que podria ser objecte, tant el premi Ciutat d’Alcoi, Pep Cortés, el de
novel·la, Isabel Clara Simó, i el d’Art Contemporani, de Llançadora, es podrien entregar en
aquest acte o en aquests actes que repensem. I pense que també hauríem de treballar en
eixos actes , que es podrien treballar també des del Gabinet de Normalització Lingüística per
a oferir-ho també com un material que pogueren treballar en tots els centres escolars amb el
compromís per part de tots. Vull dir, al final és una cosa que podem treballar conjuntament i
que d’història, per matisar alguna manifestació que afecta algun company de Corporació,
d’història només n’hi ha una. I, per tant, el que serem és fidedignes al que va ocórrer en
aquells moments i al que volem commemorar.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, aquesta moció tan sols suposa el reconeixement del
naixement del nostre poble, d’una data que ens identifica a totes i tots com a alcoians, i fer
d’aquesta data un signe d’afirmació actual. Som conscients que a algú li haguera agradat
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que el conqueridor fos Don Pelayo, però, cosetes que té la història, va ser Jaume I que, per
cert, tenia educació cristiana i templera, no “judeo-masònica”. Independentment de si el 17
de març és una festa local, o no, creiem que hauria de commemorar-se adequadament. No
és una data qualsevol, no és un dia més, és el dia en el qual Alcoi va ser fundat, i això no
hauria de passar inadvertit per als alcoians. És més, aquest dia podria tindre la seua
planificació quant als actes a celebrar cada any i estem d’acord amb el que ara mateix
estava dient el Sr. Llopis. Com, per exemple, recuperar les antigues tradicions que, des de
temps immemorial, els alcoians hem tingut a bé commemorar. Qué no pot ser festa local?
No passa res, però almenys donem-li la importància que mereix i fem que tot el nostre poble
senta aquest dia com a propi. Simplement per aquesta raó, perquè creiem que és una data
que ens identifica a totes i a tots, i mereix el nostre record i reconeixement. Esperem que els
seus vots siguen a favor.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Segon torn d’intervencions.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou. Res més a afegir, simplement donar el meu vot favorable a aquesta
proposta. Gràcies.
Sr. Abad:
Si, Sr. Alcalde. Ojala la verdadera intención sea la que parece como bien ha dicho la Sra.
García, y tras las palabras escuchadas por el Sr. Llopis, esperemos que los argumentos y
todas las buenas intenciones que aportaremos todos sean las reales. Nuestro voto será
favorable.
Sra. Obiol:
No, no faré una segona intervenció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Tampoc. Sr. Llopis, alguna cosa més a afegir?
Sr. Llopis:
No, vull dir que el nostre vot serà favorable i ja està.
Sr. Alcalde:
Sra. Guillem, per tancar.
Sra. Guillem:
Simplement, vull agrair a totes i tots el vostre vot. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé.
Seguidament se sotmet a votació la moció:
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb el vot favorable dels grups
municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
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GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma (1), aprova la moció, en els termes següents:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els alcoians tenim la sort de saber, amb exactitud, la nostra data de naixement com a poble.
Els historiadors no tenen cap dubte sobre això. Efectivament, i segons l’historiador Ricard
Bañó:
“El 17 de març de 1256, el lloctinent del rei Jaume I, Eiximén Pérez de Arenoso, va redactar
a Xàtiva el privilegi de població d’Alcoi, encarregant al seu alcaid, Joan Garcés, a Bernat
Savall, a Guillem Colom i a Guillem d’Ortoneda per a que entre ells i d’altres, fins el nombre
que cregueren adient, es repartiren les cases i heretats del seu terme. És evident que es
tracta de la Carta Pobla d’Alcoi, que encara no ha sigut trobada [...] Serà, a partir d’aquesta
data del 1256, quan el nom d’Alcoi comença a aparéixer en els registres documentals de la
cancelleria reial com una vila”.
És a dir, que sabem el dia; 17, sabem el mes; març, i sabem l’any; 1256, de la fundació
d’Alcoi. I també sabem qui ens va fundar: Jaume I. No estem parlant d’un referent històric
insignificant, sinó d’un referent cabdal, fonamental. És més, podria dir-se que és el gran
referent que tenim els alcoians, o com a mínim, el primer dels nostres grans referents com a
poble, el més determinant.
El disposar d’una data concreta que marque l’inici d’una població no hauria de ser,
necessàriament, un gran avantatge respecte a aquells pobles als quals els resulte
impossible marcar un origen específic. De fet, la fundació de moltes altres poblacions
valencianes s’endinsa molts segles abans, i no per això deixen de disposar de les seues
estimes presents.
Ara bé, si com diem, Alcoi pot ubicar en el temps el seu naixement, hauríem de poder
commemorar eixe fet com un signe de la nostra voluntat de permanència i d’identificació
col·lectiva. Sabem quan vàrem ser fundats, coneixem els nostres orígens, i per això, volem
recordar-los, rememorar-los i fer d’eixa data un signe d’afirmació actual. El nostre passat ens
ha d’orientar i explicar el nostre present, i ens ha d’ajudar a enfortir el nostre futur.
Considerem incomprensible que una ciutat com Alcoi, tan orgullosa i devanida del que ha
sigut el seu passat, no pare atenció, més enllà del que pot ser una publicació a les xarxes
socials, a un fet tan important i determinant, com és la seua data de fundació. I és per això
que aquesta proposta pretén acabar amb eixa deixadesa i oblit, tot aportant iniciatives que, a
partir d’ara, marquen una adequada celebració.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes institucionals, com lliurament
de premis a entitats o persones, medalles d’honor o fills predilectes.
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SEGON.- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes populars perquè el poble
d’Alcoi assumisca la data com a part de la seua cultura, basant-se en determinades accions
encaminades a popularitzar-la.
TERCER.- Que l’Ajuntament d’Alcoi s’encarregue de la redacció de material escolar i
campanyes educatives pel que fa a la història de la fundació. Com a recursos per a centres
educatius i culturals»
Sr. Alcalde:
Per tant, per unanimitat de tots els presents, s’aprova la moció.
23. 12619/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC ELS CLOTS
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Una salutació a tots els companys i a tots els veïns de la ciutat que ens
segueixen per les xarxes socials.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la zona del Parc del Barri Dels Clots, l’únic que té el barri, l’estat de deteriorament és més
que evident, com es pot observar a la fotografia. Som coneixedors que veïns del i usuaris
han fet queixes i denúncies tant per l’APP Línea Verda com a membres del govern.
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És per això que a Compromís Alcoi presentem el següent:
PREC
• Que l’ajuntament d’Alcoi inicie la reparació de la zona el més aviat millor.»
Sr. Jordi Martínez:
M’imagine que deu saber que està ja arreglat.
Sra. Ivorra:
Ens alegrem molt que l’hagen arreglat. El que ens sembla una mica més trist és que hàgem
de presentar aquest prec al plenari quan els veïns, que li ho havien recalcat a vosté,
personalment, també ho havien fet per les xarxes socials i ho havien fet també pels
conductes legals i que establim en aquest Ajuntament amb la Línia Verda, com les queixes
.... en el departament que tracta els veïns. Aleshores, som conscients que ahir es va tornar a
trencar. Som conscients que aquest matí han posat els bol·lards perquè no torne a passar,
alabem l’eficàcia que ha pogut tindre, però sí que li demanem un poquet més d’empatia amb
els veïns i quan es plantegen qüestions simples, senzilles, que no són excessivament cares,
puguen tindre la major celeritat a arreglar-les.
Sr. Martínez:
Bé, doncs vull agrair-li el que ha manifestat, però també li diré una cosa, a mi el que em
crida l’atenció és que vosté, depenent d’on siga ho presenten o presente, perquè ací, jo els
he explicat a aquests veïns i a aquesta associació de veïns que la brigada d’obres té unes
tasques, que són igual d’importants que aquestes, de manteniment, i nosaltres tenim els
recursos que tenim i anem fent a poc a poc totes les reparacions que hi ha a la ciutat. Li ho
dic no per res, li ho dic perquè..., que vosté em diga a mi que ha de vindre ací a presentar un
prec... Bé, hi ha moltes coses per a reparar a la ciutat i vosté no en presenta els precs, però
jo sé que vosté és un poc..., però mire, jo ho presentaré, està bé, vull dir-te, ací nosaltres
seguim prioritzant, els tècnics municipals són els que prioritzen les actuacions que s’han de
fer a la ciutat, no sóc jo el que diu si les he de fer o no.
24. 12624/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PONT VENTA SANT JORDI
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El pont de l’antic traçat de la Nacional 340 al seu pas per la Venta Sant Jordi ha quedat
abandonat per les administracions, ja ho vam dir en un anterior ple i en comissions
informatives hem preguntat per els passos que ha seguit l’ajuntament d’Alcoi per a millorar
aquesta infraestructura.
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És per això que a Compromís Alcoi presentem el següent:
PREC
• Que s’inste a l’administració competent en aquesta infraestructura a realitzar les
reparacions pertinents per a assegurar la circulació i la seguretat per la plataforma d’aquest
pont.»
Sr. Silvestre:
Bon dia també a les companyes i companys de Corporació i a totes les persones que ens
segueixen per xarxes socials. Mire, Sr. Màrius, no li puc acceptar el prec i ara ho entendrà
de seguida. Si vosté haguera fet la seua feina i s’haguera preocupat un poc per aquest pont,
que va redolant des del famós abocador d’inerts del Molinar i haguera consultat el Cadastre
o haguera demanat una nota simple, d’acord?, al Registre de la Propietat, si haguera vist de
qui és la propietat d’aquest pont i els haguera demanat les reparacions oportunes.... Però és
que, així i tot, si vosté recorda, quan es va fer l’extracció de l’abocament per part d’aquest
Ajuntament, es va revisar estructuralment l’estat del pont, d’acord? Ja sap vosté que vam
utilitzar una grua per a poder traure els inerts d’allí, i estava en perfectes condicions
estructurals; i, a més a més, per si açò no és suficient, la carretera a Benilloba ja no utilitza
aquest pont, és a dir, està fora de la circulació.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Silvestre, li torne a fer la mateixa pregunta, resulta que vosté va ser
el que va dir que quan li ho vam demanar en el seu moment, quan l’abocament d’inerts de la
Venta Sant Jordi, que vostés anaven a traslladar a l’organisme que tocava la reparació del
tauler, per què sabíem que l’estructura era correcta. Aquesta mateixa pregunta que vosté
m’ha fet si havia fet els deures de mirar la nota simple, la podia haver fet en aquell moment
que li ho vam demanar, perquè també n’era conscient, i li dic més, no passa res, no passa
res, no hi ha cap problema, no ho va mirar en aquell moment, li ho vaig preguntar en la
comissió la setmana passada, tampoc no ho havia mirat, no hi ha cap problema, continuen
mirant-ho. Ara se n’ha adonat, no passa res, la realitat és que sí que s’utilitza aquest espai
perquè està pintat. Si vosté es fixa en la carretera N-340, per accedir des de la direcció
d’Alcoi cap al Barranc de la Batalla, per accedir a la Venta Sant Jordi, no es pot fer el canvi
de sentit allí, no es pot accedir, i els vehicles utilitzen aquest pont per a passar i fer el canvi
de sentit, entren en la carretera Benifallim-Penàguila-Benilloba, es desvien pel pont, que té
un tauler que està en unes condicions pèssimes, i siga de qui siga, tant d’una administració
com d’un particular, si realment està utilitzant-se, el que necessitaríem com a Ajuntament
d’Alcoi: dues qüestions, una, o demanar que s’arregle el tauler o, dos, que la pintura viària
que hi ha en la carretera N-340 tinga una adequació a l’ús que realment està fent-se.
Sr. Silvestre:
A veure, Sr. Màrius, com vosté bé ha dit, és a dir, vosté ens diu en comissions, ara en el
plenari, que s’inste a l’administració competent i, evidentment, nosaltres fem la nostra feina,
estem esbrinant-ho, i li dic que ja estava esbrinat d’abans, el que passa és que nosaltres ho
teníem pel Registre Cadastral, però com pensàvem que podia haver-hi una altra cosa, doncs
hem demanat una nota simple, és a dir, la feina l’hem feta i vosté diu que inste
l’administració competent. No puc instar a cap administració competent. El que vull que sí
que tinga clar és que nosaltres el que no podem fer és exigir-li, en aquest cas a les
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administracions, res, quan està en una propietat privada. El que sí que farem és instar, en
aquest cas, els propietaris del pont, ja que forma part de la parcel·la, que tinguen en compte
açò i que actuen en conseqüència. I la pintura en la carretera viària, doncs sí que és veritat,
si hi ha alguna..., li ho direm a Diputació o de qui siga competència, que faça les actuacions
que s’hagen de fer.
25. 12627/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PUNTS D’ARREPLEGADA RSU DISSEMINATS
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde.
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig el prec següent:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Alcoi existeixen diferents zones de masos o casetes disseminats, als que la desaparició
de contenidors del seu voltant ha afectat.
A més a més aquesta mancança de punts d’arreplegada prop de les zones disseminades
està afavorint la proliferació d’abocadors incontrolats als nostres paratges. La neteja
d’aquests abocadors és una gran despesa per a l’Ajuntament, tal com hem vist als últims
dies a premsa. A més a més, els abocadors comporten un perill per a les persones, i per al
medi ambient.
Aquests problemes apareixen a zones com l'anterior mencionada de la Venta Sant Jordi, o
el camí del Racó de Sant Bona Ventura.
A la ciutat s’han implantat punts d’arreplegada de RSU acotats amb armaris i tancats que
han millorat significativament l’entorn.
És per això que a Compromís Alcoi presentem el següent:
PREC
• Que es realitze la instal·lació de punts d’arreplegada de RSU en les zones disseminades,
tancats amb clau i en zones acotades.»
Sr. Silvestre:
Bé, bon dia de nou. A veure, el primer que sí que li diria és que els abocadors, aquests
abocadors que tenim localitzats per diverses zones de la ciutat, que vostés també en són
coneixedors, perquè en diverses ocasions, també ens ajuden a localitzar-los i a dir-los... A
veure, vostés saben massa bé que aquests abocadors no tenen res a veure amb els residus
sòlids domèstics, és a dir, són abocadors d’obres o de mobiliari que la gent tira i que no
tenen res a veure, per sort, en aquestes, en aquestes qüestions. Però, mire, de tota manera,
nosaltres sí que estem estudiant aquestes zones de disseminats, d’acord? Però per al
proper prec i, potser, si poguérem, no per a l’actual, és a dir, que sí que anem a estudiar-ho,
sí que anem a estudiar-ho quan el pròxim plec de condicions de residus sòlids urbans. Però
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també voldria posar-li un exemple, perquè, per exemple, mire vosté, en l’alt del Barranc del
Cint, el que són les Casetes de Mariola, hi ha allí uns 5 habitatges, 5, vosté creu que és
sostenible, eh!, i pel sentit comú mediambiental, pujar amb camió 11 quilòmetres, 4 vegades
a la setmana, per a traure, si aplega, 10 quilos de residus? Pensa que açò és viable? És a
dir, la gent que viu en els disseminats, que no en urbanitzacions, atenció!, són coses
diferents, eh!, la gent que viu als disseminats, té els seus avantatges i els seus
inconvenients, i la majoria accepten aquesta problemàtica, entre cometes, perquè el que fan
és que, quan vénen a la ciutat d’Alcoi, quan baixen en moltes ocasions, busquen l'illa més a
prop i que els ve més còmoda, i allí llancen els contenidors i, a més a més, saben que tenen
una minoració en el rebut. Però, de tota manera li dic, estem estudiant-ho, és a dir, està
estudiant-se en la mesura del possible, en qualsevol lloc concret que es puga posar, però
tenim una casuística de disseminats a Alcoi molt gran i que, de moment, no podem atendre
d’aquesta manera.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou. Bé, jo crec que no cal dur les coses a l’extrem, ningú no està demanant la
recollida o llocs de recollida caseta per caseta ni microgrups de casetes, perquè tal com
vosté està dient ara, una cosa és estudiar-ho i poder-ho posar en certs llocs. Sí que és cert
què és possible que els incívics en siguen pocs, és veritat, però el mal que estan fent és
molt i, per això, considerem que si podem donar una major facilitat per al veïnat de zones
aïllades, estem reduint molt la possibilitat de més abocadors i dels problemes que
comporten. Simplement és això. Per això també li done les gràcies pel fet que puga estudiarho.
Sr. Silvestre:
Sí, a veure, per descomptat que anem a estudiar-ho, i de tota manera, Sra. Guillem, li voldria
dir també una cosa, perquè ni vosté ni jo estàvem ací en aquest Ajuntament, però abans,
abans hi havia tota una sèrie d’illes distribuïdes per zones fora de la ciutat i es van convertir
en autèntics abocadors, cosa que era impresentable de totes les maneres..., més amunt de
les casetes de la piscina del Preventori, és a dir, en tota una sèrie de punts, en els polígons
industrials, és a dir, al final es va haver de llevar i que el mateix cap de Departament i la
mateixa ciutadania ho van valorar positivament, perquè havien desaparegut aquests punts.
Què hi cal fer més? Evidentment seguir treballant, seguint apostant perquè la gent gestione
correctament els seus residus, que els duga al que seria l’ecoparc o que utilitze el servei de
recollida de voluminosos.

26. 12643/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA PREC PROTECCIÓ OCELLS INSECTÍVORS
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi
«Des de Compromís hem estat bastant constants amb la defensa dels animals, en concret
amb la defensa dels ocells insectívors urbans. L’any passat ja vàrem fer queixa, la mateixa
que estem fent hui, sobre la poda dels arbres mesos més tard de la temporada habitual i per
tant, això provocava la destrucció dels nius on, per aquestes dates, els pardals estan criant.
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Enguany està tornant-se a fer la poda dels arbres mesos més tard de la temporada
recomanada (febrer-març tal com el regidor ens va afirmar al plenari d’ara fa un any). Per
això preguntem:



Perquè enguany s’ha
tornat a fer la poda al
mes de maig, tot i que
l’any passat se’ns va
afirmar que s’havia de
fer al febrer-març, pel
tema de la Covid, i que enguany no tindríem el problema, i de fet no tenim del
confinament?»
Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou.
Mire, nosaltres, la ciutat d’Alcoi, doncs per sort tenim una gran quantitat d’arbres a la nostra
ciutat, i això genera una gran quantitat de feina, de manteniment i de poda d’aquests amb
moltes casuístiques en molts llocs particulars, i que s’allarga prou en el temps. Així i tot, està
treballant-se ja en un pla en què els arbres es talen cada dos anys. I les podes ja fa temps
que estan fent-se, i programades. Però, malgrat açò, moltes voltes, doncs moltes actuacions
a voltes apleguem a l’època de nidificació. Es fan abans i es fan després, i algunes s’han
retardat.
S’ha intentat vore en aquestes que vosté denuncia, a la zona concreta, que no hi haguera
nius als arbres, i pot ser que s’haja escapat alguna... algun en concret. I, de fet, hem
paralitzat unes altres actuacions que teníem previstes en altres zones, i s’intentaran fer més
endavant.
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Sr. Ivorra: «Presentem el següent, PREC


Demanem per favor que durant la poda es tinga cura dels nius per tal d’evitar la mort
de les cries.



Demanem per favor que l’any que ve, es planifique la temporada de poda als mesos
que pertoca per tal d’evitar fer malbé cap altre niu».

Sr. Silvestre: Sí, en la mesura del possible estem intentant treballar sobre aquells arbres
que en el moment de la poda no presenten nius, o intentar no afectar-los si detecten que n’hi
ha en un moment donat.
I quant a la segona pregunta del prec, estem preparant un document de bones pràctiques en
la poda de l’arbratge, per intentar afectar el menys possible els ocells o fins i tot l’altra fauna
que poguérem detectar. Així com concentrar la poda en els mesos previs i posteriors a la
nidificació de les aus, sempre tenint en compte que quan es tracte de problemes de
seguretat o de visibilitat que puguen generar problemes de trànsit, s’actuarà sí o sí per a
evitar mals majors, encara que s’intentarà no afectar les zones de nius. Estem coordinantnos amb els diferents departaments, amb el de Transició Ecològica, per poder retardar les
podes sempre que siga viable, sobretot les podes en verd. I quan es facen, que siguen
sobre arbres lliures de nius o actuar sobre parts de l’arbre que estiguen allunyades dels nius.
Sr. Ivorra: Senyor Silvestre, la teoria veig que se la sap perfecta, me n’alegre.
Malauradament hem tornat a patir els mateixos greus problemes.
Són conscients que membres de la plataforma, que vostés en són coneixedors, s’han posat
en contacte amb vostés i han sigut tractats de la millor manera possible. La resposta d’algun
membre, d’algun representant o tècnic no ha estat la més adient de cara a les persones, i
s’han estat passant els balons d’una regidoria a una altra, i entenem que no és correcte.
Vosté, com li he dit, és coneixedor molt bé de la teoria, sabem que se la sap, sabem, fins i
tot, que la defensa; però la realitat no és la que està passant. No ha sigut un únic arbre o
dos arbres, sinó que n’han sigut molts més, i són arbres que jo recorde en algun altre plenari
en el qual el senyor regidor de l’àrea corresponent ha dit que es podarien... que no es poden
tots els anys. Doncs, si no han aplegat a temps a podar els arbres que tenen nius, recorde
que el dels nius no és perquè ens agraden molt els pardalets, sinó perquè és una manera
també d’eliminar insectes de la ciutat i tindre millor qualitat de vida per a les persones de la
nostra ciutat. Espere’s a l’any que ve, si de fet estan fent-ho amb molts arbres. Hi ha parcs
de la zona de la ciutat en què paren... poden, i tarden dos, tres i, fins i tot, han tardat quatre
anys a podar-los. Aleshores, si no han aplegat als arbres on fan nius, deixe’ls i comencen
l’any que ve per aquest. És una qüestió de planificació, i ací sí que estic demanant-li una
planificació exacta del problema, perquè la realitat és que estan generant un problema a la
ciutat.
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Sr. Silvestre: Bé, a vore. Ací és que també es parla, se solta molta informació. A vore, jo he
parlat personalment amb algun representant de Salvem el Teuladí, amb el representant que
crec que és, a dia de hui, l’interlocutor vàlid, i estem treballant junts.
I, evidentment, clar que em sé la teoria..., que em sé la teoria; però vosté el que passa és
que no està governant. Aleshores, com que no està governant, no sap les diferents
casuístiques que de vegades es donen.
Que s’ha afectat en este cas..., doncs no ho sé, a mi no m’agrada parlar de quantitats
també, perquè pense que són importants. Tres ocells en cinc arbres, o el que siga, és igual.
Hi ha una quantitat molt gran d’arbres a la ciutat, i nosaltres estem treballant intentant
solucionar aquest problema i planificar; però s’han de vore les casuístiques. I, després, hi ha
unes persones tècniques que si no poden, es generen uns altres problemes, i a voltes ells
han de vore-ho i sospesar-ho tot, malgrat que sóc conscient que ells, quan fan estes podes,
intenten en la mesura que es pot afectar el menys possible els ocells, perquè pense que ells
també se saben la teoria, igual que vosté i jo. Res més.
Sr. Alcalde: Senyora secretària, un moment per favor, és que demana aclariment el
portaveu de Compromís sobre si s’accepta o no s’accepta el prec.
Sr. Silvestre: Sí, perdó, a vore, li hem dit que sí, que estem treballant-ho, i que en la mesura
del possible l’acceptem.
Sr. Alcalde: Gràcies, podem continuar, senyora secretària.

27. 12420/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
MOCIÓ SOBRE LA NECESSITAT D'OFERIR AJUDA ALS JOVES
Sr. Alcalde: Crec que esta moció passava a declaració institucional. Per tant, passa a llegirla la portaveu del Grup Ciudadanos, la senyora García.
Lee la Declaración Institucional la Sr. García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
«Vuelven a ser los jóvenes, de nuevo, uno de los colectivos más golpeados por la crisis.
Aquellos jóvenes que, en la mayoría de los casos no se habían recuperado de la crisis
anterior, que continuaban teniendo empleos precarios, la mayor parte temporales, de muy
corta duración y con remuneración por debajo de las cohortes que les han precedido, que
aún no han podido independizarse por la falta de recursos, la inestabilidad de sus ingresos y
los altos precios de la vivienda, aquellos que no se plantean formar una familia no porque no
quieran sino porque no pueden.
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Todos ellos, fueron duramente golpeados por la crisis financiera que condicionó sus
primeros años de carrera profesional y que en los últimos años parecía aliviar su dureza
permitiéndoles a muchos de ellos tener su primer contrato que no fuera de prácticas o
temporal, que les permitía pensar en dejar de compartir piso y emprender una vida
independiente.
En ese momento llegó la pandemia y las cifras nos dicen que, de nuevo, serán ellos los que
paguen el coste de la crisis. Según el análisis elaborado por FEDEA, Los jóvenes no
llegaron a la pandemia en la mejor de las situaciones, sus tasas de paro duplicaban los
registros previos a la crisis financiera 2008-2013. En términos salariales, la historia no es
mucho más optimista, en 2019, la mediana del salario mensual real de los jóvenes entre 18
y 35 años era menor que en 1980, con caídas que van desde el 26 % para aquellos con
edades entre 30 y 34 años hasta el 50 % para los de 18 a 20 años. Estas caídas se deben
principalmente a una reducción muy acusada de la duración de sus empleos y a un aumento
del peso del empleo a tiempo parcial. El impacto conjunto supone caídas de la media de los
días de trabajo equivalentes a tiempo completo del 73 % al 22 %, respectivamente, debido a
la caída de la duración de los contratos y de la jornada laboral.
Sin embargo, esta situación lejos de ser coyuntural tiene unas raíces estructurales muy
profundas. Las dificultades estructurales a las que se enfrentan nuestros jóvenes hunden
sus raíces en múltiples factores como el desacoplamiento de la educación y el mercado
laboral, las propias instituciones del mercado laboral que producen una sobrereacción de las
variables laborales de los jóvenes a las fluctuaciones en la actividad económica, una
transición compleja de la escuela al trabajo y un sistema indemnizatorio que discrimina en
favor de los insiders del sistema y en detrimento de los jóvenes, los colectivos con baja
formación o las mujeres, entre otros.
Los efectos que estos problemas tienen sobre el desarrollo de la vida de nuestras
generaciones más jóvenes son notorios, sobre todo en términos de independencia, acceso a
la vivienda en propiedad o la formación de una familia. Todos estos pasos trascendentales
en la vida de cualquier ser humano están siendo pospuestos, en muchos casos sine die,
debido a la inestabilidad económica y laboral que encuentran los jóvenes durante los
primeros años de su carrera profesional.
De esta forma, tanto las tasas de natalidad como las de fecundidad llevan décadas cayendo
en picado en los países desarrollados, en especial en España. En países como el nuestro,
los datos muestran que las diferencias fundamentales en las tasas de natalidad no estarían
tan relacionadas con un cambio brusco en las preferencias por tener hijos sino estar
relacionadas con la igualdad, la economía y la precariedad laboral entre los más jóvenes.
Teresa Castro-Martín, Rafael Martín-García, Julia Cordero y Marta Seiz, investigadores de
FEDEA, han publicado un documento en el que recuerdan que la tasa de fecundidad en
España ha caído desde los 2,8 niños por mujer en los 70, hasta los 1,23 de la actualidad,
una caída estrepitosa. Este fenómeno se repite en otros países del sur de Europa con los
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que compartimos instituciones laborales que están detrás de los problemas de precariedad
en el trabajo de los más jóvenes.
Mientras que las políticas que ponen el foco directamente en la natalidad (ayudas directas
como el cheque bebé) suelen ser temporales y muy concretas, una menor precariedad
laboral y una mayor facilidad para acceder a una vivienda generan de forma natural un
contexto más adecuado para formar una familia.
En el ámbito de la vivienda, desde el comienzo de la crisis económica se está produciendo
un descenso acelerado de jóvenes propietarios: hoy apenas el 26 % de los menores de 29
años tiene un piso en propiedad, frente al 54 % en 2008. Para acceder a una vivienda en
propiedad, muchos jóvenes tienen, o tendrían, que dedicar más del 60 % de sus ingresos
mensuales a pagar el préstamo hipotecario.
Hoy, el 48,9 % de los jóvenes menores de 29 años viven de alquiler, frente al 32,3 % en
2008. Esto provoca que cada vez sea más común la fórmula de la cesión gratuita, familiares
propietarios de más de una vivienda ceden gratuitamente una de ellas para que los jóvenes
se puedan emancipar.
Un asunto íntimamente ligado a esta problemática de la precariedad es la capacidad de los
jóvenes para independizarse. Menos de uno de cada cinco jóvenes españoles vive fuera del
hogar familiar. Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de
España (CJE), en términos de independencia de la población de entre 16 y 29 años, España
ha retrocedido a niveles de mediados de los noventa. Hay un dato que sitúa en el 35 % a la
población en riesgo de pobreza o exclusión social y surge otra anomalía: entre población
juvenil ocupada, ese riesgo alcanza al 26 %.
Por todo ello, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcoy presenta la siguiente
Declaración Institucional:
El Ayuntamiento de Alcoy insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar políticas públicas que permitan redistribuir de forma más equitativa los costes
asociados a la crianza, empezando por garantizar el acceso universal y asequible a
escuelas infantiles de calidad.
2. Promover un marco laboral que elimine la brecha entre los insiders y outsiders,
permitiendo a los jóvenes contar con empleos bien remunerados y estables, que les permita
comenzar un proyecto de vida independiente.
3. Impulsar políticas sociales e impositivas que faciliten la emancipación residencial y
económica de los jóvenes como el acceso a la vivienda de alquiler a precios asequibles o
mejorando los sistemas de protección social no contributivos con especial atención a la
situación de los jóvenes.
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4. Promover mecanismos de acceso a la vivienda en propiedad para los jóvenes, que
complementen el ahorro de aquellos que quieren acceder a una vivienda en propiedad y no
han podido ahorrar como consecuencia de la precariedad laboral y los altos precios de la
vivienda de alquiler.
5. Que se haga efectivo lo antes posible el plan de impulso de la emancipación juvenil en el
ámbito local, a cuya creación se comprometió el Gobierno Municipal en los últimos
presupuestos».
Sr. Alcalde: Gràcies. Com dic, és assumida per tots els grups polítics i passa com a
declaració institucional.

28. 12405/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT
Lee la pregunta la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
«Estos días atrás, hemos sabido que el Ayuntamiento de Alcoy se ha adherido al contrato
de suministro eléctrico de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Alicante, lo
cual supondrá un ahorro de más de 200.000 € al año a las arcas municipales.
Esta Central de Compras, tiene otros acuerdos marcos además del de suministro eléctrico,
como son el de Gestión Policial, seguro de responsabilidad civil y patrimonial y de daños
materiales, así como el de flota de vehículos.
Además, se van a incorporar otros, como plataforma tecnológica para la administración
electrónica, servicios de telefonía, de mantenimiento de aparatos elevadores y de gestoría y
asesoramiento fiscal y laboral.



¿Tiene pensado el Gobierno local adherirse a más acuerdos?

Y en caso de que así sea:


¿Se está realizando algún estudio para contabilizar el ahorro que supondría?»

Sra. Zamorano: Hola, bon dia, moltes gràcies, senyor alcalde.
Bé, considerem que la decisió d’adherir-se a la central de compres de la Diputació no pot
fer-se d’una forma global, sinó que cada servei municipal, a l’hora de licitar un contracte, ha
de contrastar si les característiques d’eixa oferta que dóna la central encaixa amb les
necessitats pròpies de l’administració, de l’Ajuntament.
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Per altra part, encara no considerem que siga una oferta... l’oferta centralitzada de la
Diputació és una oferta molt escassa en serveis, que no cobreix totes les necessitats de
contractació municipal i, per exemple, en el contracte de subministrament al qual feia menció
en l’expositiu, vam acudir a esta fórmula perquè va quedar deserta la contractació municipal
en algunes ocasions. I eixe ha sigut principalment el que ens ha motivat a acudir a esta
central.
Quant a la segona pregunta, la conteste ja per anticipat. En relació amb l’anàlisi sobre
l’estalvi que podria suposar eixa decisió d’adherir-se globalment, també entenc que no es
pot realitzar a priori perquè cada estudi hauria de fer-se quan s’analitze cadascun dels
contractes, perquè com li he dit abans, no totes les prestacions que requerix l’administració
local, estan contingudes en eixos plecs generals. Vull dir, en eixes ofertes generals de la
Diputació, i per tant, es podrà comparar sempre que els dos serveis siguen equiparables,
que les prerrogatives o les necessitats que nosaltres demandem estiguen totalment
englobades en eixa oferta de la central, si no estaríem comparant coses diferents i no es
podria arribar a cap conclusió. Per tant, eixa anàlisi jo crec que ha de fer-se quan s’estudie
cada servei en concret, i si la forma més pròxima és acudir a eixa central, s’acudirà; i, si no,
es licitarà.

29. 12417/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DE LES PATENTS DE LA VACUNA CONTRA LA
COVID-19
El Grup Municipal Podem presenta la moció següent:
«Davant la situació de crisi actual, és imprescindible que estirem des de tots els àmbits
possibles per aconseguir l'alliberament de les patents. Per això, des de Podem estem
impulsant iniciatives en totes les institucions en les quals estem presents perquè el problema
de les patents siga abordat amb serietat i quan abans millor. I ho fem amb l'objectiu de
facilitar la producció de vacunes per a poder salvar el major nombre de vides possible. La
salut de les persones ha d’anar per davant de qualsevol altre tipus d’interessos, també dels
econòmics.
La indústria farmacèutica ha investigat i produït les vacunes, però ens trobem davant la
incapacitat de producció d'aquestes poques corporacions a causa de la gran quantitat de
vacunes que es precisen per a immunitzar a la població mundial. L'incompliment dels
contractes per part de les farmacèutiques privades ha provocat que a la UE anem per
darrere en el procés de vacunació respecte a d’altres països desenvolupats. La necessitat
de l'accés lliure a les vacunes que salven vides i que poden permetre a la societat tornar a la
normalitat s’ha convertit ja en un tema de debat social i també en una qüestió de salut
pública.
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Les grans farmacèutiques, han investigat amb diners públics i les patents no poden ser ara
un impediment per a salvar vides. Si s'alliberen patents al menys mentres dure la pandèmia,
es podran produir moltes més vacunes, passant de 12 milions de dosis al dia, fins a 60. Els
enormes costos socials de les mesures de prevenció posen de relleu la urgent necessitat de
avançar en el procés de vacunació el més ràpid possible. Fins i tot als EE.UU. es planteja
aquesta qüestió de l’alliberament de les patents.
A banda de l’àmbit polític, també hi ha altres iniciatives en defensa de l’alliberament de les
patents com la Right2Cure, que porta recollides més un milió de signatures o la de Metges
sense Fronteres.
Per l’exposat, es proposen els següents punts d’acord:

1- Que l’Ajuntament d’Alcoi mostre el seu suport a l’alliberament de las patents de la
vacuna contra la Covid-19.

2- Instar al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana a traslladar a la Unió
Europea la necessitat de treballar en l’alliberament de les patents

3- Exigir a la Unió Europea, que s’alliberen les patents de les vacunes
contra la Covid-19 mentres dure la pandèmia, amb l’objectiu de facilitar la producció
de estes vacunes per part dels Estats i poder així accelerar el procés de vacunació.

4- Exigir, a la Unió Europea l'adquisició de les vacunes disponibles, que compten amb
l'eficiència i les valoracions pertinents, amb l'objectiu de salvar el major nombre de
vides possible i, d'aquesta manera, evitar que la malaltia es convertisca en endèmica
en alguns països».
Llig els punts d’acord el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.
Bé, en esta proposta el Grup Podem ens ensenya un poc..., no crec que siga una tasca local
este aspecte del tema que diu. Sí que és veritat que les vacunes és un tema que ens
interessa a tots que estiguen com abans millor, de manera nombrosa i que puguem acabar
amb este malson com més prompte millor, però és un poc també exterioritzar-ho per voreho, i no crec que des d’un ajuntament, si quan ja instem a un govern o a una Generalitat
perquè faça coses, ja se’ns fa costera amunt i no és una cosa directa, ho hem comentat en
diverses ocasions, doncs clar, instar la Unió Europea un ajuntament, em sembla un poc...
De tota manera, bé, doncs en el context sí que estem d’acord, i de tota manera, clar, ni
tenim competència ni sabem les fórmules oportunes per a portar açò endavant, per la qual
cosa, nosaltres tenim dubtes al respecte. Gràcies.
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Sr. Abad: Gracias señor Martínez.
Las patentes son unos derechos de explotación exclusiva que tienen como objetivo proteger
e incentivar la innovación.
En el campo de la medicina no solo las vacunas tienen patentes, también los medicamentos,
muchos mecanismos de dispensación de gel o algunas jeringuillas por ejemplo. Incluso
algunos países permiten no solo patentes para el producto, sino también para el
procedimiento de producción.
El principal inconveniente es que la licencia obligatoria es una expropiación de la patente y,
como tal, requiere de ciertos requisitos legales y burocráticos. Hay que resaltar que no hay
una licencia obligatoria global, sino que cada país tendría que emitirla según su legislación
de patentes nacional.
Antes de liberar patentes habría que preguntarse y asegurarse de que somos capaces de
fabricarlas en un tiempo récord, y esto no es tan fácil. Lo más eficaz sería apostar por la
colaboración y la solidaridad.
Si se liberalizaran las patentes de las vacunas Covid, pasaría algo más grave que romper el
mercado, y es que cuando necesitamos una nueva vacuna, nadie nos la va a querer
suministrar. Gracias.
Sr. González: Gràcies.
Bé, s'ha parlat molt del tema, parlarem ara també. És un tema complex, no vull caure en el
simplisme, però fem un resum de la situació, és a dir, resumint-ho tot:
- Tenim, per una banda, un virus distribuït pràcticament per tot el món, un virus que es
transmet per l'aire, que mata.
- Per una altra banda, tenim unes vacunes que reduïxen el contagi i els efectes del virus.
Sembla clar i obvi per a tots, que el que s’ha de fer és tot el possible perquè eixes vacunes
arriben a la quantitat més gran de gent possible i com abans millor.
Perquè encara que nosaltres, a Europa, als països desenvolupats acabem aconseguint
vacunar-nos una majoria i aconseguim reduir la incidència del virus i tornar a una certa
normalitat, si donem l'esquena a la resta de països i el virus segueix circulant pel món, pot
acabar mutant i poden aparèixer variants que després ens retornen i que ens tornen a
afectar. No és per crear alarmisme, però és una situació que pot donar-se.
El problema que es planteja per no poder fer açò és que les empreses del sector
farmacèutic que han desenvolupat les vacunes no tenen la capacitat de producció de la
vacuna necessària.
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Es diu que les limitacions de producció no són tant per les patents sinó per la falta de
materials per a fer-les, clar, les limitacions d'eixes empreses, clar.
Però també sabem que hi ha capacitat industrial no utilitzada en este aspecte, en els països
que tenen eixa capacitat, i que alliberant eixes patents es podria aprofitar eixe coneixement
per part d'altres.
Ací el que sembla és que s'ha d'impedir la transferència de coneixement, perquè això
perjudicaria els interessos de les farmacèutiques, que són, eixos interessos, doncs guanyar
diners. I al final s’han de garantir els beneficis de les grans farmacèutiques, el primer, com
sempre això. L’oferta, la demanda, la desregulació del mercat perquè es regula soles, bé.
Creiem el de sempre, que no podem deixar este problema en mans de l'argument neoliberal
de Rodrigo Rato: Es el mercado, amigo!
No podem deixar açò en mans del mercat, només pensant en el benefici econòmic
empresarial. Que fins i tot els EUA s'ha unit a la proposta, i no sembla que EUA siga
sospitós de socialcomunisme. Hem de pensar en els beneficis globals, ara més que mai,
creiem que la situació és suficientment excepcional, que s'han de posar tots els esforços en
solucionar els problemes que tenim i creiem que esta proposta va en eixa línia i pot servir
per a visibilitzar la demanda. Així que votarem a favor.
Sra. Rosa García: Gracias. Bien, Posicionarse sobre la cuestión de liberar las patentes de
las vacunas Covid no es nada fácil por todas las connotaciones económicas, políticas y
sociales que se deben valorar.
Es cierto que hay una realidad de mercado que nos indica que si este sistema de patentes y
los beneficios económicos que conlleva no existieran, las farmacéuticas no hubiesen creado
la vacuna tan pronto y seguramente todavía no nos estaríamos vacunando.
Pero también es cierto, y lo avalan la Organización Mundial de la Salud y los expertos, que
nos encontramos ante una pandemia mundial que hace necesaria la vacunación del mayor
número de personas en el menor tiempo posible; tanto en los países más desarrollados
como en los más vulnerables, y que ese proceso podría acelerarse mediante la
liberalización de las patentes de la vacuna contra la Covid-19.
Desde Ciudadanos consideramos que esta liberación sin más no soluciona el problema de
la fabricación y distribución de las vacunas, y apostamos por una colaboración –tal como se
produjo durante la investigación y creación de las mismas– entre las empresas privadas y el
sector público, que las financió en su mayoría, y de ese modo hemos podido tener las
vacunas en un tiempo récord.
El sector público debe garantizar que la fabricación y distribución se realice de forma
correcta y ética, quedando sujeta a unos controles jurídicos y de calidad muy potentes, ya
que de otra forma existe el riesgo de que la fabricación de vacunas acabe realizándose sin
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los debidos controles legales y éticos, creándose mercados paralelos, lo cual sería muy
peligroso .
Nosotros por tanto hoy y aquí no apoyaremos esta Moción.
Y decimos hoy y aquí porque es un asunto que compete a la Unión Europea.
Ayer mismo nos despertamos con la noticia de que Estados Unidos se muestra favorable a
la liberalización temporal de las patentes, lo que entendemos que levantará el veto del
Parlamento europeo a las enmiendas a través de las cuales se intentaba tratar este tema, y
se abrirá un debate en el que nuestros respectivos representantes en Bruselas fijaran sus
posicionamientos, cara a la decisión final sobre este asunto, que debe decidir la OMC
(Organización mundial del comercio) el próximo mes de Junio.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde, vaig a ser molt breu.
Nosaltres anem a donar suport a la moció. Entenem que estem en una situació en que tota
la població necessita tindre les vacunes, i hem de treballar per a això.
Les patents, la problemàtica de les patents. Les patents estan pagades, bàsicament i
exclusivament, amb diners públics. Els diners públics són els que han invertit i els que han
aconseguit que tinguem la vacuna en un temps rècord.
És cert que les empreses, les farmacèutiques guanyaran milers, de fet ja estan guanyant...
en un no res que estaven... que portem de les vacunes, Pfizer, Astrazeneca ja havien
guanyat tota la inversió, tota, absolutament tota, ja estaven guanyant diners respecte del que
havien invertit en el seu desenvolupament. No està de més que amb els diners que hem
aportat tots, puguem fer que eixes patents siguen públiques.
Però la realitat és que a Europa hem quedat retratats. Ha hagut de vindre la dreta nordamericana, ha hagut de vindre el senyor Biden, que no és massa solcialcomunista que se li
puga dir, per alçar el vet a les vacunes. Les empreses nord-americanes se li hagen tirat en
contra, i que siga ara, a remolc, la Unió Europea, eixa Unió Europea que enteníem tots que
era una Unió Europea de les persones, dels països, dels pobles, però que a fi de comptes
és la Unió Europea dels governs i dels països i del control dels partits majoritaris, han
quedat retratats davant eixa solució que ens ha vingut d’Europa, el que de fa no res estàvem
titllant d’antisocial.
El nostre vot és totalment a favor, i defensarem sempre que les persones, totes les persones
del món, puguen accedir a les vacunes.
Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots, així com als que ens seguixen per
les xarxes socials.
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Ja els dic, el nostre grup votarà a favor de la moció perquè la vacuna 100% eficaç és la que
arriba a totes les persones, perquè fins que no estiga l’última persona protegida, no
superarem la pandèmia de la Covid-19.
Recordem que el nostre president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ja ho va
reclamar el passat 2 d’abril. Ahir el Botànic també ho va aprovar. I ahir també, davant del
Comité de les Regions, el nostre president, Ximo Puig, ja va instar a revisar el sistema actual
de les patents per aconseguir una vacunació universal del coronavirus, ràpida, que acabe
amb el drama humà i econòmic de la pandèmia. I, per això, ha advertit que ni la burocràcia
ni l’interès de les grans farmacèutiques poden ser un obstacle. Esperar no és una opció.
Aplaudim també el canvi de postura dels Estats Units, que va donar suport a suspendre les
patents. Per això, que totes les autoritats europees han d’habilitar tots els mecanismes
possibles, inclosos els relatius a la propietat intel·lectual, per a augmentar la producció de
les vacunes, per a augmentar-ne. Perquè sense vacuna no aconseguirem la immunitat, i
sense la immunitat no podrem començar a eixir d’esta crisi.
Hui mateix, el nostre president del Govern ho portara a la Cimera Social d’Europa, que se
celebra a Porto.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, senyor alcalde.
Davant la situació de crisi actual, és imprescindible que estiguem, des de tots els àmbits
possibles, per aconseguir que s’alliberen les patents de la vacuna. Per això, i contestant-li al
senyor Martínez, pel que comentava, des de Podem estem impulsant iniciatives en totes les
institucions en les quals estem presents perquè el problema siga abordat amb serenitat, amb
celeritat i com més prompte millor.
Si el desenvolupament de les vacunes ha sigut possible, segons han comentat els
companys que m’han precedit, gràcies al suport econòmic públic, amb diners públics, per
què ara es prioritza el benefici econòmic d’estes empreses a la salut de tots?
La salut de les persones ha d’anar sempre per davant de qualsevol altre tipus d’interés, i,
evidentment, també dels econòmics. Com hem dit, les grans farmacèutiques han investigat
amb diners públics, i han sigut eixos diners públics els que ens han permés que puguem
tindre aquesta vacuna en qüestió d’un any.
La necessitat d’este accés lliure a les vacunes que salven vides i que poden permetre a la
societat tornar a la normalitat, s’ha convertit ja en un tema de debat social, i tant és així que,
fins i tot, els Estats Units, de la mà del seu president Joe Biden, o la Comissió Europea o fins
i tot l’Organització Mundial de la Salut han canviat el seu parer, i ara sembla interessant una
proposta que, des de Podem, fa uns mesos que estem plantejant-la en les diferents
institucions. «Esta es una gran crisis de salud mundial, y las circunstancias extraordinarias
de la pandemia exigen medidas extraordinarias», afirmava ahir l’administració americana.
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Huit mesos és el temps que diuen els experts que tardaríem a vacunar tota la població
mundial si alliberem les vacunes. Si s’alliberen les patents, passaríem de produir de 12
milions de dosis al dia a 60. I considerem que els enormes costos socials de les mesures de
prevenció, posen en relleu la urgent necessitat d’avançar en el procés de vacunació el més
ràpid que siga possible.
Aquesta proposta va en la línia del que ja hem proposat i defensat des d’Unides-Podem a
les Corts Valencianes, on vam presentar una proposta per a exigir també a la Unió Europea
l’alliberament de les patents, com he dit. Des d’ací volem agrair a Compromís el seu suport i
al PSPV en les Corts Valencianes, i també, doncs a tots els grups que donaran suport ací a
la nostra ciutat. Altres, encara, com hem sentit al saló de plens, i com sentim també a la
senyora Merkel o al lobby farmacèutic, segueixen en contra de prioritzar la vida per davant
dels interessos econòmics. I, per això, és necessari que continuem estirant i pressionant des
de tots els àmbits i totes les institucions possibles, perquè, tal com comentava el senyor
Reig, o ens salvem tots o no se salvarà ningú, i pensem que el que està passant a l’Índia o
Sud-àfrica ens ho està demostrant. Gràcies.
Sr. Marcos Martínez: Bé, tot i que podem estar d’acord en el fons, ja ho he dit en la primera
intervenció, doncs hi hauria més coses a tenir en compte. També ha dit el senyor Reig que,
per exemple, en la Generalitat Valenciana ja s’ha aprovat defendre està liberalització de les
patents. També li recorde que al Govern d’Espanya, governen tant els socialistes com
vostés, els de Podem, i és on s’ha de fer força en la Unió Europea, per a buscar una solució
i alliberar les patents, que és el que ens interessa a tots. Ara, també li dic, doncs el que li he
comentat abans, que des d’ací doncs podem tindre dubtes a l’hora de la legalitat, la viabilitat
i els acords que es puguen aconseguir. Per això, nosaltres creiem que és una tasca de més
altes esferes i no d’un ajuntament.
Evidentment, vosté pensa que des de tots els llocs s’ha de..., però si hi ha uns estaments
superiors i ja s’ha aprovat per portar-ho més amunt, pareix un poc..., no sé..., per passar,
no?
I també podríem parlar de la gestió, que també és important a l’hora de valorar què fa per les
vides humanes o no. Potser és un poc també per desviar un poc el tema. El tema de les
vacunes està gestionant-se d’una manera a nivell nacional, que no tots hi podem estar
d’acord. Sí que estem d’acord que volem una solució ràpida, i com més ràpida millor; però
no sé si en este cas, amb una moció en un ajuntament, seria la millor manera. Per tant jo,
m'abstindré. Gràcies.
Sr. Abad: No voy a hacer uso de mi segunda intervención, y mi voto es en contra.
Sr. González: Gràcies, alcalde. Sabem que els mecanismes d’alliberament de patents no
són simples ni fàcils, però no pot ser eixa l’excusa. Açò és com quan... molt simple, quan
parlem de la sanitat i les cures i veiem que, quan és pública, es busca donar el millor servei
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aportant-li els recursos públics necessaris, doncs tenim un sistema sanitari universal que
ajuda a tot el món, i fort, que és capaç de fer front a situacions com una pandèmia. I quan
deixem la sanitat i la cura en mans privades amb l'interés només de guanyar diners, doncs
passa el que passa, que es retallen recursos, personal, atenció i apareixen els problemes.
No deixem que en açò passe el mateix i posem tots els recursos en l'interés comú, en
solucionar el problema. Créiem..., en la pandèmia créiem que havíem aprés certes coses,
però sembla que alguns no.
Vull recordar també que dintre de Guanyar Alcoi està representada Esquerra Unida i que
forma part d'eixe botànic amb Unides Podem on també tenim membres de Guanyar, i s’ha
presentat esta proposta.
Al final, com hem dit, creiem que, com ja s'ha dit, gran part del finançament d'este
desenvolupament de les vacunes s'ha fet amb diners públics i que s’han posat tots els
esforços en eixe interés, en l’interés comú. Tan simple com això. Per tant, votarem a favor.
Sr. Reig: Bé, vull recalcar que, tal com estaven dient els companys, sí que hem d’exigir, i
tenim l’obligació d’intentar que s’accelere al màxim el ritme de la vacunació. És
importantíssim, tal com deia, que fins que no estiguem totes les persones vacunades, no
podrem acabar amb esta situació. I vull recalcar que Europa és solidaritat i és hora de
demostrar-ho ara.
I, com deia el senyor Martínez, sí que totes les nostres administracions on governem, ja
estan treballant i estan portant-ho a tots els llocs pertinents. Amb la qual cosa, esta moció
havia d’haver sigut una declaració institucional, almenys a mi m’haguera agradat que això
s’haguera pogut fer, perquè a tot allò que li puguem donar suport i més en el tema sanitari,
jo crec que és importantíssim per a tots. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou.
Primer que res, vull reiterar a tots els grups que donaran el seu vot favorable, el suport a la
moció.
I després, al senyor Martínez, simplement m’agradaria dir-li que és cert, ahir a la Generalitat
es va aprovar; però es va aprovar precisament perquè va haver-hi una força política valenta
que va presentar eixa proposta perquè s’aprovara; i també es va aprovar perquè gràcies a
Déu, a l’univers o a qui siga, el Partit Socialista ara ha canviat el seu parer, perquè sabem
que fa unes setmanes no estaven tant per la labor de l’alliberament de les patents.
Evidentment, estem molt contents que ara s’hagen posicionat en el lloc correcte, a salvar
vides, que és on tots i totes hauríem d’estar i, com comentava el senyor Reig, doncs és una
llàstima que una moció com aquesta no s’haja pogut convertir en declaració institucional, i
que tot l’Ajuntament d’Alcoi haja pogut demanar que prime sempre la salut i la vida per
davant d’altres interessos, com els econòmics.
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Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal PODEM.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (1),
el vot en contra dels regidors dels grups municipals CIUDADANOS (1) i VOX (1), i
l’abstenció del regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, aprova la moció
presentada pel grup municipal PODEM.
30. 12427/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PER HABILITAR UNA AJUDA D’EMERGÈNCIA SOCIAL PER A LES TAXES DE
LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 2021
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Les proves d'accés a la Universitat (PAU) 2020-2021 es realitzaran en la Comunitat
Valenciana els dies 8, 9 i 10 de juny.
Encara que la nostra comunitat no és una de les autonomies on aquestes taxes són més
elevades, cada alumne haurà de pagar aquesta taxa en un sol pagament per a poder
realitzar les PAU, a banda de la que han d'abonar per obtindre el títol de batxillerat.
Diferents organitzacions i institucions, (com instituts, CC.OO. o l’AMPA) insisteixen que
aquestes taxes suposen un problema per a moltes famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat o exclusió social, suposant una dificultat perquè molts alumnes puguen seguir
amb els seus estudis. Ara, amb l'emergència sanitària i les seues conseqüències
econòmiques, asseguren que «la xifra de famílies que es troben en aquesta situació ha
augmentat de manera incalculable».
En l'article 20 del Reial decret 83/2016, especifica que els alumnes de família nombrosa es
beneficiaran d'exempcions en aquestes taxes. També ho faran les víctimes de terrorisme,
els seus cònjuges i fills i els estudiants amb discapacitat. Però en canvi, els alumnes que
pertanyen a famílies vulnerables o en exclusió social, no tenen possibilitat de beneficiar-se
de cap mena de rebaixa o exempció, ja que no es consideren taxes acadèmiques, sinó que
són administratives i per tant no es poden cobrir a través de beques.
Encara que les competències educatives sabem que no són municipals i que corresponen a
la Generalitat, davant d'aquesta situació diferents corporacions municipals estan prenent la
determinació de cobrir estes taxes per a les famílies en una situació vulnerable, a través
d’una ajuda d’emergència social, i d’aquesta forma por aconseguir que cap alumne no puga
seguir amb els seus estudis per motius econòmics. Fins i tot, aquestes setmanes hem
conegut que en diferents municipis d'Espanya hi ha instituts fent col·lectes a aquest efecte
per poder ajudar als alumnes davant la necessitat.
Prec:
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Que l’ajuntament d’Alcoi, en col·laboració amb els instituts de la nostra ciutat, treballe
per identificar els possibles casos i habilite a través del departament de Serveis
Socials, una ajuda d’emergència per a compensar el pagament de les taxes de les
Proves d’Accés a la Universitat (PAU) dels alumnes de famílies vulnerables que no
puguen pagar-les en els instituts del nostre municipi».
Sra. De Gracia: Gràcies, gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies. Benvinguts a totes i a tots
els que estan seguint-nos.
Sr. Alcalde: La sentim molt fluixet.
Sra. De Gracia: D’acord, m’arrimaré al micro i així em podreu sentir. Estava dient que
moltes gràcies, i que benvingudes a totes i a tots els que estan seguint-nos, i als companys
que estan en el plenari.
Acceptem, acceptem el prec, com no pot ser d’una altra manera. Donarem el suport a totes i
a tots els estudiants que davant d’aquesta situació en la qual moltes famílies estan trobantse, estarem ací, donant aquest suport. Perquè no podem deixar darrere un pilar tan
important com és l’educació.
Per tant, treballarem conjuntament amb els centres educatius, estudiarem la possibilitat de
poder donar esta solució i aquest recurs tan necessari.
Sr. Ferrándiz: Sí, gràcies de nou. Simplement, vull agrair a la regidora que s’accepte el
prec, i que treballem en esta línia perquè les circumstàncies econòmiques no priven a ningú
de poder seguir els seus estudis a la nostra ciutat. Gràcies.

31. 12437/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC AMPLIACIÓ DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA, NOVES TECNOLOGIES
El Grup Municipal Podem presenta el prec següent:
«Actualització de software, renovació de hardware, gestió de web, intranet, seu electrònica,
teletreball, control de càmeres de vigilància, suport diari a tot el personal de l’ajuntament en
informàtica i ofimàtica, formació intra i extra departamental i així un llarguíssim llistat d’àrees
que cobrir des d’un únic departament i que va ampliant-se en el moment que ens trobem,
tant per l’avanç digital constant, com per la situació provocada per la crisis sanitària a partir
de març de 2020.
Ens consta que està previst dotar el departament amb 3 persones més, amb el perfil
d’auxiliar d’informàtica, molt necessàries, i que en certs moments, hi ha becaris i en
pràctiques, encara que per la seua temporalitat, resulta difícil donar l’estabilitat necessària al
departament.
Per això, des de Podem entenem que és necessari que totes les administracions públiques,
treballin de valent per ser exemple i adaptar-se als nous reptes, configurant un departament
d’informàtica amb capacitat suficient per gestionar tot el que necessita l’ajuntament en el seu
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dia a dia, tant a nivell intern, com cap a la ciutadania. I que dispose dels recursos
necessaris.
Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:
Ampliació del departament d’informàtica, tant en espai físic, recursos humans, com
econòmics, per poder portar a terme una reorganització i redistribució de les tasques:


Creant un àrea específica del departament per gestionar les webs municipals.



Creant un grup de treball específic per al suport ofimàtic amb la resta de
departaments.



Incloent partides pressupostàries per a renovar i comprar hardware, perifèrics i
recanvis i per a cobrir les necessitats derivades del dia a dia».

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig el següent:
«Degut a la situació provocada per la crisi de la Covid-19 el volum de treball per part del
departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Alcoi, evidentment s’ha vist
multiplicat per molt. Per tant, des de Podem el que sol·licitem és el següent:
Ampliació del departament d’informàtica, tant en espai físic, recursos humans, com
econòmics, per poder portar a terme una reorganització i redistribució de les tasques:


Creant un àrea específica del departament per gestionar les webs municipals.



Creant un grup de treball específic per al suport ofimàtic amb la resta de
departaments.



Incloent partides pressupostàries per a renovar i comprar hardware, perifèrics i
recanvis i per a cobrir les necessitats derivades del dia a dia».

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde .... D’acord, jo crec que en el fons el que vol plantejar
este prec...
Sr. Alcalde: Se li sent fluixet, senyor Belda, si pot alçar la veu.
Sr. Belda: Ara millor.
Sr. Alcalde: Sí, però segons parla va abaixant-la i acabem no sentint-lo.
Sr. Belda: D’acord, és que no m’agrada cridar.
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Segons estava dient, amb este prec que presenta Podem estem totalment d’acord en els
punts, segur, al 100%, però sí que no puc acceptar-li el prec tal com està formulat, encara
que el portarem avant. Li ho explique: no podem aprovar-lo perquè en la mateixa exposició
del prec, el que està dient-nos és com organitzar el departament d’Informàtica, i el
departament d’Informàtica està estructurat i configurat de manera que el cap del
departament, i que el departament mateix entén que és el millor, està funcionant bé. I sí que
és veritat que amb el tema de la pandèmia hi ha hagut un increment de tasques de cara a
l’administració electrònica, etc, i per això mateix, doncs ara mateix, hui, hem publicat les
bases per a dues places lliures i una d’interna de tècnic auxiliar d’informàtica, que ampliaran
i potenciaran un dels pilars de les tres àrees en les quals està estructurat el departament,
que ara mateix està estructurat en una àrea de desenvolupament, una altra de suport i una
altra d’explotació.
Des del departament sabem que aquesta és l’estructura idònia i que està funcionant bé, i
que, evidentment, sí que és veritat que fa falta eixe increment de personal, que hem posat
en marxa amb eixes places, també amb el Pla d'Ocupació hi haurà més auxiliars informàtics
que durant sis mesos reforçaran aquestes tasques, i entenem que amb això serà suficient.
I tampoc no podria aprovar-li’l perquè, per exemple, en l’últim punt del prec diu que s’han
d’incloure partides pressupostàries que hi ha, i per tant, estan, el que passa és que són
partides que estan afectades a préstec, i que en breu podrem disposar per a poder renovar,
com hem fet en els últims anys.
Sr. Alcalde: Bé, crec que alguna cosa he pogut sentir.
Sr. Santiago: Sí, més o menys. He de reconéixer que he hagut de fer un esforç per a poder
entendre perfectament el que ha dit.
I des de Podem lamentem i valorem positivament que, tot i que no s’accepta el prec, si que
s’estiga treballant per a dotar de més musculatura el Departament d’Informàtica. Perquè és
evident, i tots estarem d’acord, que el volum de feina que han hagut d’assumir durant la crisi,
o en aquesta crisi provocada per la Covid-19, és molt elevat.
Per tant, entenem que s’han d’elevar els recursos a nivell de personal necessaris, i també a
nivell de diferents materials per a poder fer la tasca de la millor manera possible.
Nosaltres, perquè comentava que no estava d’acord amb la proposta que nosaltres
realitzàvem, hem intentat ser el més rigorosos possibles i presentar una proposta concreta
que poguera ajudar a millorar el dia a dia del Departament d’Informàtica. Per tant, sí que
l’emplace que es mire amb uns altres ulls la proposta que presentem, perquè no és una
proposta que ha nascut únicament i exclusivament del grup municipal de Podem, i no estaria
de més que, el que li he dit, que la mirara amb uns altres ulls perquè la poguéreu
reconsiderar, perquè entenem que aporta una millora al Departament d’Informàtica actual.
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Per tant, doncs el que hem dit al principi, lamentem que no s’accepte, però valorem que es
treballe en la línia de dotar de més musculatura el Departament d’Informàtica, sobretot
davant una situació com aquesta.
Sr. Belda: Eh, sí ―bé, em sentiu ara un poquet millor? D’acord!―. Bé, a vore, com estava
dient, hi estem totalment d’acord, jo crec que en el fons, però jo, senyor Santiago, el que no
puc ―Sr. Alcalde: Se li va la veu―, el que jo no puc, senyor Santiago, és fer una
organització que està d’acord amb el que nosaltres pensem que és l’adequat, no amb criteris
polítics, sinó amb criteris tècnics de dins de la casa, i que el que ens manifesten des del
departament és que estan funcionant i que, evidentment, el que fa falta és donar-li múscul a
nivell de recursos humans, i en això és en el que estem... Jo crec que en el fons del prec
estem totalment d’acord
Sr. Alcalde: El que queda clar és que una xicoteta inversió en micros sí que necessita el
departament.
32. 12448/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTA - PREC SUPORT PROJECTE DESPLASTIFICA’T
El Grup Municipal Podem presenta les preguntes i el prec següents:
«En març de 2019 el ple de l’ajuntament d’Alcoi aprovava la proposta encapçalada pels
membres de la Xarxa d'Escoles Associades a l'UNESCO - CEIP Sant Vicent, l’IES Andreu
Sempere i l’IES Pare Vitòria - “DESPLASTIFICA’T”.
El projecte DESPLASTIFICA’T, és un projecte que treballa especialment el
desenvolupament sostenible i al qual participen 90 escoles en l'àmbit estatal. Està conformat
per centres educatius que treballen cadascú des de la seua realitat per disminuir
l'acumulació de deixalles de plàstics al nostre planeta. I que té com a principal propòsit
treballar els objectius 11 i 12, de l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, que fan
referència a les ciutats i comunitats sostenibles, i al consum responsable.
Al mateix temps, el projecte DESPLASTIFICA’T pretén actuar i treballar de forma conjunta
amb l’objectiu de contrarestar el gran problema del canvi climàtic i la contaminació del nostre
planeta canviant els models productius i de consum.
Per tot això, des de Podem preguntem el següent:
En quin punt es troben els diferents acords assolits que enumerem a continuació?
PRIMER. Realitzar Campanyes de sensibilització:
 Als espais de la ciutat ( cartells en les marquesines de les parades d’autobús...).
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web




Fomentar neteja dels espais naturals amb campanyes cíviques de voluntariat.
Xarrades per a la ciutadania.

SEGON. Actuacions:
 Difusió i celebració del dia 5 de juny. Marcar, senyalar el dia 5 de juny com el dia
DESPLASTIFICA’T a la ciutat aprofitant el dia internacional del medi ambient.
 Cura de la qualitat de l’aigua
 Fomentar l’ús de bosses sostenibles als comerços.
 Promoure la compra a granel.
 Reutilització de gots en activitats festives municipals.
 Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.
 Fomentar la reutilització dels envasos.
 Creació d’un segell o distintiu per als comerços sostenibles.
 Visita per part dels escolars a la planta de reciclatge de Xixona.
 Posada en funcionament de màquines de reciclatge a diversos punts estratègics de
la ciutat.
I realitzem el següent prec:
 Que es reprengui el projecte desplastifica’t en coordinació amb els membres proposants
de la iniciativa».
Sr. Santiago:
Bé, passe a llegir directament les preguntes.
El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig les preguntes.
Bàsicament fem estes preguntes, sabem que estem en un context Covid, però sobretot per
intentar reprendre eixa coordinació, i si és possible anar una miqueta més enllà del que s’ha
fet fins ara.
Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. A vore, respecte de les preguntes que ens fas, com bé
sabeu, ací hi havia… estava pensat posar en marxa..., de fet ens vam reunir a principis del
curs 2019 amb tots els centres educatius, i estava ja programat i tot. Fins i tot teníem
l’assessorament d’una empresa externa per a posar en marxa de nou tot este programa,
totes les accions que has anomenat en les preguntes; però malauradament es va haver de
suspendre tot, i amb eixa situació estem, estem en stand by.
Sr. Santiago: El prec és que es reprenga el projecte Desplastifica’t, en coordinació amb els
membres proposants de la iniciativa.
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Sr. Silvestre: Sí, sí, s’accepta el prec, com no pot ser d’una altra manera. És a dir, segons
he dit abans, vam tindre esta reunió, tindríem l’assessorament per a posar en marxa una
auditoria, perquè cal recordar que aquest projecte del «Desplastifica’t» no és una altra cosa
que una ferramenta d’educació ambiental, i que, per desgràcia, doncs vam haver de fer...
posposar, perquè anaven a fer tota una sèrie de visites a comerços i establiments amb
l’objectiu de donar-los un segell identificatiu com a comerç o establiment sostenible.
Malauradament, la pandèmia açò ho va paralitzar tot, i clar, a l’altura que estem del que
queda, menys d’un mes, no podrem reprendre el projecte. I el que sí que ens comprometem
és que esperem i desitgem que l’any que ve podrem posar-lo en marxa de nou i podrem
treballar juntament amb tot l’alumnat i amb els comerços i establiments que vulguen adherirse.
Sr. Santiago: Gràcies, senyor Silvestre. Som coneixedors del punt en què es troba el
projecte, perquè hem parlat amb persones del col·lectiu; però sí que ens haguera agradat
saber en quin punt es troba i quins són els avenços, perquè sí que ens ha mencionat el tema
del segell, però hi ha molts altres ítems als quals no ens ha respost. Per tant, seria
convenient fer una mena d’auditoria per saber en quin punt ens trobem, com poder continuar
avançant, reprendre la coordinació de cara al curs vinent i, sobretot, les responsabilitats que
des del municipi, o en este cas des de la institució, des de l’ajuntament, podem fer; perquè
segurament, per exemple, en el tema de les màquines expenedores dels diferents espais
municipals, nosaltres podríem ser-ne exemple, i reduir precisament el tema dels envasos.
Per tant, no estaria de més que tinguérem en compte això per a continuar o per a poder
avançar des de l’Ajuntament, i sobretot amb màquines expenedores, que tots els dies veiem
als espais municipals.
Sr. Silvestre: Sí, a vore, tal com li he dit, l’auditoria, és a dir, l’auditoria tractarà tots estos
temes que li hem dit.
I amb el tema que vosté estava dient últimament, amb això de les màquines expenedores,
doncs bé, això és un tema que s’ha de treballar, però ja sap que ací hi ha un contracte, i a
partir d’ací en el nou contracte que es gestione es vorà quins avanços podem fer en aquest
sentit.

33. 12610/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC PER A UN PLA D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU DE
CARÀCTER UNIVERSAL A L’ESTIU
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi:
«Cada vegada hi ha més evidència científica que ens assenyala que el temps que es passa
sense escola, és a dir sense activitats formatives formals i informals, s'incrementen les
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desigualtats educatives segons el capital cultural de les famílies. L'estiu suposa per a moltes
xiquetes i xiquets un temps en que aquesta exposició a les activitats educatives hi és
absent. Per això, preguntem:


Ha dissenyat ja el govern municipal un pla d'activitats de lleure educatiu de caràcter
universal per a l'estiu 2021?



Si és així, ha implementat una borsa d'ajudes i beques per a facilitar l'accés de les
famílies més vulnerables?».

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde, se’m sent ara millor? El Departament d’Informàtica és
ràpid i ha substituït el micro.
Sr. Alcalde: Perfectament
Sr. Belda: A vore, a la primera pregunta, si hem dissenyat..., evidentment estem dissenyant
per part del Govern Municipal un pla d’activitats de lleure educatiu. Entenc que és de
caràcter universal perquè és per a tots i per a totes, per a l’estiu 2021; però estem elaborantlo. Evidentment, encara no està elaborat perquè les mesures com quedaran a partir que
s’alce l’estat d’alarma, a partir del dilluns, ens marcaran com podem fer aquestes activitats, i
són activitats que, evidentment, com va ser l’estiu passat, es coordinarà des de diferents
departaments, com el Departament d’Esports, Cultura, Educació, Medi Ambient, Festes, a
través també de les activitats de les associacions de veïns, i així conformar un paquet
d’activitats de lleure educatiu i d’oci que puga ser per a tots i per a totes.
I en el tema de si hi ha implementat una borsa d’ajudes i beques, com fem any rere any, des
de Serveis Socials s’habiliten una sèrie d’ajudes perquè totes aquelles famílies, xiquets i
xiquetes que puguen tindre algun problema econòmic, que no es queden fora de poder
acudir a una escola d’estiu o a qualsevol d’estes activitats que, per altra part, normalment les
que planifiquen per part de l’Ajuntament d’Alcoi són totalment gratuïtes i per a tots.
Sr. Obiol: Formule el prec, tot i que era adreçat ací, si no l’estaven dissenyant, però li
formule els precs també.
«Primer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi, demostrant el seu compromís per la justícia social,
elabore de manera urgent un pla d'activitats de lleure educatiu de caràcter universal (és a
dir, que arribe a més del 60 % de la població objectiu) per a l'estiu 2021.
Segon.- Que l'Ajuntament d'Alcoi implemente una borsa d'ajudes i beques per a facilitar
l'accés de les famílies més vulnerables.
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Tercer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi implemente un pla de comunicació perquè arribe la
informació d'aquest pla a la totalitat de famílies amb xiquetes i xiquets a les que anirà
adreçat aquest pla».
Sr. Belda: Bé, la resposta al prec…, podria ser afirmativa amb una matisació. És a dir, el
compromís, perquè així s’ha fet altres anys, és a fer-ho. Clar, jo no puc comprometre’m que
un 60 % de la població objectiu participe en aquestes activitats. Evidentment, nosaltres fem
les activitats perquè hi participe el major nombre de gent possible; però no depén de
nosaltres, perquè podem tindre un públic objectiu d’alumnat de Primària de 10.000 alumnes,
i si hem d’arribar al 60 %, no depén de nosaltres que es faça ús d’eixes activitats.
Evidentment, jo crec que el caràcter gratuït de les activitats fa que siguen obertes per a tots,
i, sobretot, eixes ajudes que fa que, qui no hi puga arribar econòmicament, puga continuar
acudint a aquestes activitats. Per tant, jo crec que seria un sí, però amb eixa matisació.
Sr. Obiol: Sí, quan nosaltres posem que arribe a més del 60 no significa efectiu, sinó que
estiga previst que arribe a més del 60. En concret, de 0 a 16 anys tenim 9.404 joves. Estaria
bé, clar, per exemple, les activitats de l’any passat que van ser magnífiques, al Centre
d’Esports, no crec que arribaren a més de 100 persones, 100 xiquets. Clar, de 100 a 9.000
hi ha un gran camí per a poder treballar en això. I crec que seria important que ho tinguérem
en compte perquè, a més, just ahir, en El País, el Defensor del Pueblo parlava de com
l’escola ha perdut la seua capacitat d’ascensor social, i amb això, encara que hi ha altres
administracions que també en són competents, un ajuntament com el nostre hauria de
pensar que és la seua incumbència.
És Important que tinguem en compte també arribar al màxim, però al màxim en números, no
pensant, i també a aquelles persones que sense fer ús dels Serveis Socials, que nosaltres ja
coneixem eixes ajudes, sense fer ús dels Serveis Socials, estaven en una situació de
vulnerabilitat. Evitar que aquestes persones que no fan ús dels Serveis Socials, és a dir, que
no estan en una posició de màxima vulnerabilitat, puguen també que els seus fills
acudisquen a aquestes activitats extraescolars, perquè són fonamentals i cada vegada n’hi
ha moltíssima fa dècades, ja que hi ha evidència científica dient que són les activitats
extraescolars les que marquen la desigualtat. Per això, és molt important que siga el més
ampli possible, que arribem al més ampli possible. Jo entenc que vosté no es vol
comprometre a eixe 60%, però també entenc que hi ha un gran... que hi ha una gran bretxa
de 100 i escaig, 200, 300 a arribar a milers, almenys la possibilitat d’arribar a milers.
Gràcies.
Sr. Belda: Sí, però bé, jo crec que... per perfilar un poc la dada que donaves. Evidentment el
complex esportiu Eduardo Latorre té una limitació d’espai físic que és impossible que hi haja
més de cent places, o cent i poc més, les que hi ha. Però, hem de tindre en compte que
l’única oferta que hi ha perquè totes les escoles... els col·legis públics i els concertats fan
escoles d’estiu, que també tenen un caràcter esportiu i de lleure educatiu, on nosaltres
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també, a través d’aquestes beques o ajudes que podem mirar si podem ampliar aquest
ventall per arribar a més gent, evidentment hi poden també participar. I també s’haurà de
sumar l’oferta de les escoletes i s’hauria de sumar l’oferta de piscines municipals, i s’hauria
d’activar... o siga, són moltes les que .... aire esportiu, també aquesta beca pot ser perquè
participen aquestes famílies o alumnes de necessitats en un campus de futbol, per exemple,
que pot ser d’organització privada, però evidentment copa l’oferta i que poden participar en
aquesta. Per tant, hem de sumar tota aquesta oferta i no només la que puguem fer des del
complex esportiu Eduardo Latorre o des del poliesportiu, que serà sempre molt limitada.
Sr. Alcalde: Què, s’accepta? Sí, sí, crec que ha quedat clar

34. 12615/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA NORMALITZACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ A L'ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi:
«Costa entendre que després de tants anys amb un reglament de normalització lingüística
aprovat i amb tantes demandes que hem fet, des del nostre grup i des d'altres,
l'administració local continue tan castellanitzada. La major part dels documents de treball
intern es realitzen en castellà i encara alguns dels documents públics només estan
disponibles en castellà.
A principi de legislatura, a juliol de 2019, ja vam fer un prec per demanar el compliment del
Reglament de Normalització Lingüística. Observant que encara queden qüestions a millorar
realitzem demandes més concretes als següents precs:
Primer.- Que els documents emesos per l'Ajuntament, com per exemple permisos i
autoritzacions, certificats, instàncies, llistats de persones admeses o anuncis de resultats en
processos de personal estiguen redactats en valencià.
Segon.- Que a les publicacions de xarxes socials de l'Ajuntament o en general a qualsevol
document publicat en els que s'opte pel valencià i el castellà es faça presentant la totalitat
dels textos en valencià en primer lloc per tal de promoure i normalitzar el seu ús.
Tercer.- Que als llocs web que depenguen de l'Ajuntament les pàgines d'inici estiguen en
valencià».

Sr. Llopis: Moltes gràcies, una altra vegada. Acceptem el prec, com no? I anem a esforçarnos des del departament per a fer complir allò que el Reglament de Normalització
Lingüística, tant per al municipi com per al seu ajuntament, recull. I sí que és veritat que hi
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ha punts que estan incomplint-se, anem a recordar-ho des del departament a tots els
departaments, i que es faça complir. Estaré per damunt del tema perquè es faça complir.
Sr. González: Gràcies. Bé, gràcies per acceptar el prec. Crec que el que demanàvem no és
res de l’altre món, tampoc no hem dit ni que estiga tot fent-se malament ni que estiga tot....
culpar... Segon, i que estiga tot en castellà, sabem això, vull dir, que la documentació interna
és en gran part en castellà o els problemes de gestió, però bé, sabem que canviar això no
és fàcil, però també que porten molts anys ja de govern, i que es podria començar.
Però bé, ens hem volgut centrar en este prec en aspectes concrets, que creiem que era més
fàcil, coses concretes com el que demanàvem, d’allò que es parlava també, vull dir, es pot
demanar... es podria crear alguna espècie de manual simple o indicacions per als
departaments, per a les publicacions, o per al que siga; però bé, no creiem que siga massa
complicat això dels documents i dels webs, no deu ser massa complicat. Aleshores, per això
ho demanàvem, perquè creiem que era prou assumible. Gràcies.
Sr. Llopis: Doncs treballarem en eixa línia, senyor González. Anem a incidir en tots els
departaments per tal que facen complir el que diu el nostre reglament, i que estiga tot
segons pertoca. A banda d’eixos punts que heu matisat en aquest prec que heu formulat.

35. 12620/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A EVITAR LA MINORACIÓ DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER SOCIAL
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal de Guanyar Alcoi.
«A la Junta de Govern del 29 de març de 2021 es van tractar els següents punts:
28. 7374/2021 SERVEIS SOCIALS MINORACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA DE IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVES PER ALS SERVES SOCIALS GENERALS 2018. EXPEDIENT
RNSS/2018/073/03
30. 936/2019 SERVEIS SOCIALS MINORACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA DE IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVES PER ALS SERVES SOCIALS GENERALS 2019. EXPEDIENT
RNSS/2019/222/03
Vam preguntar a la comissió informativa de serveis sociosanitaris se’ns va respondre que, a
banda de per raons de contractació de personal, la causa d’aquestes minoracions estava en
la manca de sol·licituds suficients. Però davant de les dades que s’inclouen a l’informe del
departament de serveis socials de l’Ajuntament d’Alcoi sobre les condicions materials de
vida de la població de la ciutat, realitzem els següents precs:
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Primer- Que s’identifiquen les causes d’aquestes minoracions.
Segon- Que es propose una solució per a poder invertir en el benestar de la població
d’Alcoi la totalitat dels recursos concedits per la conselleria corresponent».

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Mire, senyora Obiol, al 2018 i al 2019…
Sr. Alcalde: Eleve senyora De Gracia…, és que la sentim molt fluixet. Eleve un poquet el to
de veu. Sí, ara sí.
Sra. De Gracia: Sí, d’acord, com estava dient, disculpe, senyora Obiol, la quantitat
subvencionada al 2018 i al 2019 era de 47.412,95 euros, dels quals es van tramitar en el
2018, 145 d’ells. Totes les tramitacions que es van realitzar, tan sols es van denegar 2 per
qüestions tècniques, o siga que es van concedir 143. Igual que en el 2019, que també es
van sol·licitar 120 de les sol·licituds i se’n van denegar també 2 per problemes que no tenien
la condició que era. Aleshores, estos diners que es tornen són diners... perquè no hi ha més
tràmits per a fer, no perquè no donem estes ajudes.
Des de les unitats de Serveis Socials es treballa per a detectar, tramitar i donar solucions,
perquè aquest Govern treballa pel benestar de la població; però no tan sols treballem per
donar solucions immediates o donar solucions que puguen ser..., sinó que treballem de
valent perquè el que pretenem és donar solucions a totes estes famílies i a totes les
sol·licituds que es realitzen.
Si s’han de tornar tots estos diners és perquè no tenim més solucions. De quina manera
vosté diu que este treball no s’ha realitzat correctament, que és el que jo li pregunte. No sé
si és que vosté posa en dubte el treball que es realitza.
Sra. Obiol: Li agrairia que llegira de nou el prec i l’exposició de motius perquè en cap
moment estem criticant la feina seua ni dels Serveis Socials. De fet, i és la resposta que
se’ns va donar, no estem dient que no estem donant... que vostés, com a Govern Municipal,
no donen suficients ajudes, sinó que, i si llig bé el prec, posa que no hi ha suficients
sol·licituds; però, tot i això, vam tornar 37.700 euros, que jo crec que amb el que costen de
guanyar els diners i tal com estan de necessitades les persones, segons un informe del
mateix departament de Serveis Socials, el que nosaltres plantegem és, no una crítica,
almenys de moment, al Govern Municipal, sinó que es plantegen solucions per a ampliar els
requisits, cosa que, a més, ja ho vam plantejar en la comissió Informativa. Per què no mirem
d’identificar bé les causes per les quals tornem eixos diners? Per què no mirem bé perquè
no hi han suficients sol·licituds si després l’informe de Serveis Socials ens diu que hi ha
moltíssimes famílies que estan en una situació de vulnerabilitat? Perquè una cosa és que no
tinguérem diners i una altra és que estem tornat 37.000 euros; i, per tant, mirem si podem
ampliar els ingressos familiars mínims, el llindar d’ingressos, o mirem si el que falta és major
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comunicació, o si mirem que el problema és que hi ha ajudes que són incompatibles i mirem
de solucionar eixes incompatibilitats. Jo no ho veig, no ho veig tan agosarat, perquè vosté
s’enfade tant amb mi. Crec que és una cosa de sentit comú que, si ens donen una
subvenció, intentem aprofitar-la al màxim.
Sra. De Gracia: Mire, senyora Obiol, com vosté ha dit abans, coneixen bé totes les
subvencions i totes les ajudes que donem en Serveis Socials; si coneguera bé totes les
ajudes i tot el treball que s’hi realitza, no posaria en dubte ni diria que proposem una solució,
perquè sí que s’estan fent moltes ajudes i estan donant-se tots aquests serveis. Gràcies,
senyora Obiol.

36. 12626/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ D’HABITATGE
Sra. Obiol: Vam plantejar aquesta pregunta a la comissió corresponent, però no estava la
regidora responsable, per això la formulem ací.
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal de Guanyar Alcoi.
«A la Junta de Govern de 26 d’abril de 2021 es va tractar el punt:
LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA VICEPRESIDÈNCIA
SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA AL
AJUNTAMENT D’ALCOI
Segons consta a l’acta es va aprovar la devolució d’un total de 28.221,21 €.


Ens agradaria conèixer les raons d’aquesta devolució».

Sra. Baca: Hola, molt bon dia a totes i a tots. Sí, crec que aquesta pregunta també la va
formular el Partit Popular en alguna comissió i se’ls va contestar; però bé, jo encantada de
contestar-li.
Vull dir-li que aquesta subvenció correspon a les ajudes de lloguer per a persones amb una
situació de vulnerabilitat, de Conselleria. Són casos que corresponen a perfils, com per
exemple persones sense llar, que estan en un procés de desnonament, de violència de
gènere, etc.
La Generalitat inicialment va fer una previsió en la qual ens va dotar a l’Ajuntament
directament una subvenció de 52.000 euros, i nosaltres ens vam posar en marxa, treballant
per fer una comissió interdepartamental entre Serveis Socials i Habitatge per a detectar els
casos que ja teníem i en els que estàvem treballant, i d’eixos casos que vam detectar, crec
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que eren 40 unitats, vam destinar 31.000 euros per a 29 unitats familiars en aquestes
circumstàncies, que es trobaven en estes situacions, i unes altres 11 no van poder ser
beneficiàries per raons com, per exemple, la dificultat de renovar el contracte de lloguer en
alguns habitatges; per exemple, també, per falta d’aportació de documentació, i en altres
tampoc no es van poder localitzar en estos casos.
Per tant, no vam poder consumir la totalitat d’esta previsió inicial que va formular Conselleria
i vam haver de tornar els diners restants.

37. 12628/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC PER A LA PUBLICACIÓ DE DADES COMPLETES SOBRE
TRÀNSIT
Llig les preguntes i el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Al passat plenari davant d'un prec de Podem per a la creació de la Comissió de seguiment
de la conversió del Centre en zona de vianants es comentava per part del govern que
s'estaven encara recollint dades i que en tindre les primeres dades es convocaria la
comissió però ens hem trobat aquesta setmana en premsa que s'han anunciat les primeres
dades de volum de trànsit i nivells de contaminació sense haver convocat la comissió.
Sense tindre cap interés per part nostra a posar en dubte els beneficis de la reducció del
trànsit de vehicles de motor i sense posar en dubte tampoc les dades presentades creiem
que s'ha de ser més exigents i transparents amb estos estudis i també fer que es puga
accedir lliurement a la totalitat de les dades tant per part dels grups de l'oposició com per
part de la ciutadania.
Al respecte de tot açò realitzem les següents preguntes:


A la notícia de l'Ajuntament es diu que es reduïxen els nivells de CO al Cantó el
Pinyó i al País Valencià però "que aquesta reducció en aquests punts no significa un
augment en altres carrers". Entenem que per altres carrers es referixen al carrer
Oliver i l'avinguda Joan Gil-Albert que és on estan situats els altres dos mesuradors
que s'indiquen. S'han realitzat mesures de nivells de contaminants en l'aire a carrers
com Casablanca o Sant Jaume o a altres carrers del Centre, a banda dels punts
citats, abans i després de la implantació de les restriccions de trànsit?



A la notícia també es parla que el volum del trànsit a carrers com Casablanca i Sant
Jaume no ha augmentat tant com es preveia als càlculs realitzats. Per tal de poder
fer comparatives volem saber: Es tenen mesures dels volums de tràfic en eixos
carrers abans de la implantació de les restriccions de trànsit? On estan disponibles?»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. A la primera pregunta he de dir-li que és cert el que
vosté diu, que la comparativa amb els observatoris d’Oliver i de Joan Gil-Albert. I, sobre si
s’han realitzat mesures de nivell de contaminació al carrer Casablanca i Sant Jaume, no.
I en la segona pregunta que vosté ens fa. Si... es parla que el volum de trànsit al carrer
Casablanca, si en teníem mesures, sí, teníem mesures d’abans de la conversió en zona de
vianants i estem obtenint-les també després.
El que vosté estava comentant de convocar l’observatori, voldríem també donar-nos algun
temps més, entre altres coses perquè volem també tornar a mesurar capacitats en alguns
altres llocs per saber quines són les conductes que estan tenint-se en estos dies i els
números que poguérem tindre. Per això encara no hem convocat l’Observatori, i que volem
fer-ho sense anar-se’n molt allà.
De tota manera, tots estos... bé, i em quede ací perquè crec que vosté té un prec, em quede
ací i després li contestaré el prec.
Sr. González: «Per tot el que s'ha exposat anteriorment realitzem els següents precs:
Primer.- Que a banda de les dades completes i detallades dels mesuraments de qualitat de
l'aire que ja vam sol·licitar a un altre prec en novembre de 2020 es facen públiques les
dades completes de volum de trànsit que es tinguen.
Segon.- Que eixes dades es publiquen en formats oberts i descarregables per a facilitar el
tractament per part de qui ho desitge i vagen actualitzant-se periòdicament amb la
freqüència més gran possible»

Sr. Jordi Martínez: Sí, acceptem els precs i, de tota manera, jo crec que pròximament la
plataforma de dades que siguen obertes i lliures per a tots, jo crec que ja està adjudicada, i
ben prompte crec que podrem començar a abocar-les; però és cert que podem fer ja que
totes les dades que tinguem, tant de trànsit com de contaminació, que siguen públiques.
Acceptem el prec i així ho farem.
Sr. González: D’acord, és que… bé, simplement això, demanàvem transparència perquè
hem consultat també el web de l’SmartCity on s’indiquen dades de contaminació dels
mesuradors, però no hi ha històrics, i també del trànsit, però no de les dades del Centre.
Aleshores, ens agradaria això..., que estiga tot disponible perquè, si no, al final es creen
dubtes en la ciutadania. I el que volem és això, que eixes dades, a banda de poder ser
fiscalitzades per l’oposició, puguen ser vistes i fiscalitzades també per la ciutadania i puguen
fer accions per millorar la qualitat de l’aire i per reduir el trànsit, i que no es dubte d’eixos
beneficis, que es vegen… que es puguen veure les dades i que estiga ben clar. Si accepten
el prec, moltes gràcies.
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Sr. Jordi Martínez: Totalment d’acord amb vosté.

38. 12632/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L'APLICACIÓ DE DESCOMPTES A LES ENTRADES DE TICKETALCOI
Llig el prec, la senyora Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«La plataforma TicketAlcoi no permet aplicar els descomptes que per a les activitats
culturals han estat aprovats per aquesta corporació en la normativa sobre preus públics.
Com que no és una plataforma nova i com que ara, a causa de les restriccions de seguretat
davant de la COVID-19 hi ha una major tendència a adquirir les entrades d'aquestes
activitats de manera en línia, demanem:
Primer.- Que s'incloguen els canvis necessaris perquè siga possible adquirir les entrades a
espectacles i altres activitats socioculturals aplicant els descomptes que siga escaient i que
es faça de manera urgent.»

Sr. Llopis: Totalment d’acord, estem ja treballant amb els programadors per vore de quina
manera podem incloure eixa bonificació, ja que sí que és veritat que, com bé vosté diu, la
majoria de gent ara anticipa la compra i no fa ús de la compra en taquilla, i anem a tornar a
vore de quina manera podem fer tots els descomptes que es feien a través de la plataforma.
Sra. Obiol: Bé, mostrem la nostra satisfacció per aquesta aprovació del prec. Tampoc no es
podien fer abans de la Covid, no podies fer els descomptes amb el ticketAlcoi, mai; havies
d’anar a taquilla, el que passa és que ara és més complicat, o més insegur. La gent té més
por, i també és cert que tenint una plataforma com TicketAlcoi, hauríem d’aprofitar-la en este
sentit. Gràcies.

39. 12625/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
MOCIÓ PER A MANTINDRE I CONSERVAR L'ESTAT DELS LLITS I RIBERES DELS
RIUS EN ELS SEUS TRAMS URBANS
El Grupo Municipal Vox, presenta la siguiente moción:

«Es necesario que el Ayuntamiento adopte las oportunas y periódicas tareas de desbroce y
limpieza del rio, o las solicite a los organismos competentes.
Además de darle al espalda a los cauces del rio, las administraciones competentes no han
mostrado ningún interés en el mantenimiento y adecuación de los cauces, lo que ha
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generado un estado de abandono, crecimiento salvaje de la vegetación, suciedad…, su
estado actual provoca insalubridad, suciedad que se acumula en algunos tramos, peligro de
incendio por el crecimiento descontrolado de la vegetación y posibles destrozos por
acumulación d elementos vegetales cuando hay crecidas del caudal del rio.
Sabemos que sobre el rio tienen competencias compartidas tanto la Çonselleria de Medio
Ambiente en materia de medio ambiente, como la Confederación Hidrográfica del Júcar,
como la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy y que el planteamiento
de las tres administraciones, sin perjuicio de como se concrete, es que la limpieza del cauce
precisa de unidad de actuación de todas ellas, por otro lado es el Ayuntamiento al que se le
debe pedir que se lleven a efecto todas las actuaciones que sean necesarias para cumplir
de entre las competencias ,municipales propias mas básicas contempladas en los Art. 25 y
26 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local,, donde se encuentra la
protección del medio ambiente urbano, la conservación y tutela de los bienes, vías, espacios
y otros equipamientos públicos, el urbanismo, la protección de la Seguridad de lugares
públicos y la salubridad pública.
En cumplimiento de lo establecido en el PGRI, es obligación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar entre otras, ejecutar las tareas de mantenimiento y conservación de
cauces, consistentes en la retirada de elementos instructivos (árboles, restos de vegetación,
gravas), todo ello en tramos no urbanos. Habida cuenta de que la competencia en tramos
urbanos corresponde a los Ayuntamientos.
De acuerdo con el plan de Gestión del Riesgo de Inundación son competencia de los
Ayuntamientos según lo dispuesto en el programa de medidas del PGRI (y a modo de
resumen) por ejemplo, ejecutar las tareas de mantenimiento y conservación de cauces
consistentes en la retirada de elementos obstructivos.
Según el art. 28,4 de la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, dice que en
los tramos urbanos de los ríos a la Confederación Hidrográfica le corresponde unicamente
la autorización y control de las actuaciones que se requieran realizar, mientras que la
realización de esas actuaciones – entre ellas las de limpieza – corresponde a las
denominadas “administraciones competentes en materia de ordenación del deterioro y
urbanismo”, en particular a los Ayuntamientos, pues así resulta de los principios que
informan el régimen local a partir del postulado constitucional de la autonomía local tal como
la ha entendido el Tribunal Constitucional. A la luz de esta sentencia, el actual equipo de
gobierno no puede mirar para otro lado, debe atender urgentemente, la petición que, desde
hace años, vienen realizando vecinos y residentes de distintas zonas del término municipal,
que desde el temor, vienen solicitando la adecuación, limpieza, mantenimiento y arreglo de
las infraestructuras deterioradas, de las zonas urbanas próximas a distintos cauces del
municipio.
En esta moción pretendemos revertir esta situación de abandono que genera un peligro para
la ciudad en general.
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Ya que recientemente Alcoy ha obtenido el Premio al Mejor Destino Turístico SICTED 2020,
estas actuaciones, embellecerán y harán mas atractivo nuestro municipio para el turismo.
Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Político Municipal VOX Alcoy propone para su
debate y aprobación los siguientes puntos de acuerdo:
ACUERDOS
1º.- Instar al equipo de gobierno, inicie los trámites necesarios para ejecutar un Plan de
actuaciones urgentes en un plazo de 30 días, para la retirada de vegetación invasiva,
escombros, sedimentos y arreglo de las infraestructuras dañadas o deterioradas, en zonas
de riesgo de los cauces urbanos del término municipal.
2º.- Instar al equipo de gobierno a impulsar las actuaciones necesarias, en todo lo referente
a sus competencias, en materia de limpieza y retirada de residuos, en los cauces de los ríos
y arroyos de la ciudad, en coordinación con otras administraciones, estableciendo un
calendario de limpieza anual y de acceso público.
3º.- Instar al equipo de gobierno a impulsar un plan de actuación e inversiones en cauces de
ríos y arroyos para reducir su peligrosidad de cara a los futuros riegos que pueden producir
lluvias torrenciales.
4º.- Instar al equipo de gobierno a llevar a cabo una campaña de sensibilización que frene
los vertidos de residuos en la ciudad, prestando especial atención a los cauces urbanos de
los ríos y arroyos».
El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox, lee los puntos de acuerdo.

Sr. Macos Martínez: Gracias señor alcalde.
Se han presentado varias propuestas en este pleno municipal en cuanto a limpieza,
adecuación de estos espacios en muchas ocasiones, tanto en esta legislatura como en la
anterior, incluso se han ido haciendo por fases o diferentes fases para adecuar los cauces, y
seguimos ahí en un impás, por este lado, pues es una cosa que es una asignatura
pendiente por parte de este gobierno municipal.
Evidentemente, todos tenemos que estar comprometidos en frenar la deriva de este
municipio en cuanto a limpieza y conservación se refiere, que en muchos aspectos pues no
estamos al día. Incluso se podría incluir la recuperación de muchos espacios para su uso
cotidiano.
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Últimamente o recientemente hemos sido nombrados como destino turístico, y entonces
claro, de cara a esto, una ciudad que pretende ser turística debe ofrecer sobretodo una
imagen alegre y una buena imagen para que la gente venga a visitarnos, no?, y además de
todo esto, pues es un problema de salud, de seguridad, de higiene y sobretodo, por
supuesto, de imagen.
Por lo tanto, nosotros, bueno yo en este caso, sí que daría soporte a esta moción. Gracias.
Sra. Obiol: Gràcies, farem ús de la segona intervenció.
Sr. Ferrándiz: Nosaltres també farem ús de la segona intervenció.
Sr. Silvestre: Bon dia de nou.
Bé, a vore, una vegada més veiem que la seua percepció, en este cas del riu, està molt lluny
del que és la realitat. Jo crec que vosté veu les coses amb unes ulleres de realitat virtual.
Aleshores, això, ho desmunta tot. Igual que deia allò de Serelles, igual que deia del
Preventori, igual que deia del cementeri, és a dir, vosté ho magnifica d’una manera
impressionant.
Aleshores, aquesta obra, perquè tal com diu vosté en el títol «moció per a mantindre i
conservar l’estat dels llits dels rius i riberes en els seus trams urbans», D’acord? A vore, ací
hi ha una obra de més de quinze anys i que té el que seria una part formigonada, però unes
zones laterals de pedra i que, hui en dia, presenta un estat magnífic.
Senyor Marcos, destinació turística? Vosté pose’s dalt del pont de Sant Jordi i mire al riu. Tot
verd, preciós, espectacular, amb les aigües transparents. Això és destinació turística, això és
destinació turística; és a dir, perquè la vegetació ha anat colonitzant, i això és natural, ha
anat colonitzant els murs de pedra. I, a més, segons petició de precisament Vox, també
s’han fet neteges al riu, i recentment ens hem gastat 6.000 euros netejant les zones de Sant
Miquel. És a dir, què estem fent? Evidentment, hi haurà alguna zona puntual on haurem de
seguir treballant, i anem a fer-ho, d’acord?
Després, també tenim localitzat un parell d’abocaments. Ja sabem que sempre tenim
incívics, i que estem treballant, i des de jardins també s’han reparat una sèrie de baranes de
fusta, s’ha netejat tot el que està davall del riu del circuit de workout; és a dir, que està
treballant-se, i tinguen en compte que es netejarà i tornarà a embrutar-se; però, per favor, no
parlem del que és la vegetació, perquè la vegetació està empoderant-se del riu, i és el que
ha de fer. Nosaltres tenim en els laterals unes zones on passegem i on gaudim del riu, que
eixes estan en un estat perfecte, i si s’embruten, van netejant-se contínuament. Però anem!,
no intentem donar-ho a conèixer com si el riu estiguera... si el riu està magnífic ara. I més
ara a la primavera, és a dir, està bestial!
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
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Senyor Silvestre, cuando quiera le dejo las gafas, las de Vox o las de cualquier otro tipo,
porque la visión que tiene usted y la del resto de ciudadanos en la ciudad, yo creo que es
increíble. Ha puesto los ejemplos que pongo yo, y no los digo yo solamente, únicamente yo,
es que la ciudadanía ya muestra sus quejas en redes sociales. O sea, es que es increíble, la
imagen de la ciudad es tema constante en redes sociales. Todos los ciudadanos denuncian
una y otra vez la situación de la ciudad.
Y desde el puente San Jorge sin nos paramos a observar por ejemplo el estanque, otra cosa
que en reiteradas ocasiones lo he manifestado, que da pena, eso que dice aguas cristalinas,
aguas transparentes en el rio del cauce, yo es que… de verdad, me hace gracia, me hace
gracia que se lo tome así de alegre esta situación, pero desde arriba del puente y desde
cualquiera de nuestros puentes, la situación es otra.
El parque del Riverfit es lamentable la situación en la que está, yo no sé ustedes como
tendrán sus casas, como las mantendrán limpias o aseadas, pero si el reflejo es lo que se ve
en la ciudad, yo… no sé, de verdad que háganselo mirar, que no soy el único que lo ve, no
soy el único.
Sr. Marcos Martínez: Sí bueno, yo no voy a entrar a valorar la casa de cada cual,
evidentemente. Es cierto donde habrá zonas que se habrá actuado y la cosa va mejor, pero
también es cierto que hay otras zonas donde no. El señor Silvestre me ha puesto el ejemplo
de un puente, en Alcoy tenemos unos cuantos, y hasta yo mismo a veces he dicho que en el
puente del Viaducto se ven zonas donde se tira basura, que el margen, que sé que es
complicado y lo comparto, no se limpia porque tiene que entrar maquinaria porque, al final,
me reconocerá también que hay actuaciones que están pendientes de hacer y se van
prorrogando en el tiempo, como por ejemplo los tramos que se van haciendo de los
bomberos en adelante, etc.
Entonces, yo, en lo que se refiere a no dejarlo de lado y a seguir manteniendo y
conservando estas zonas, incluso mejorar alguna posible que pueda utilizarse por parte de
la ciudadanía, no me parecería mal.
Si acaso decirle al señor Abad que yo no sé, poner un plazo para esto también es un poco…
hacer un brindis al sol, yo no pondría ningún plazo, pero sí que se hiciera el esfuerzo por
tener… al fin y al cabo, lo que pedimos es tener una ciudad bonita, que la gente le guste
visitar, y que la gente disfrute sus zonas naturales y de todo lo que podamos ofrecer.
Simplemente, mi voto a favor es por este lado, no por cuestiones ideológicas ni mucho
menos. Gracias.
Sra. Obiol: Bé, des de Guanyar ja en el programa, demanàvem en el nostre programa
electoral, demanàvem la revalorització dels espais fluvials urbans, com els escenaris socials
singulars i de primer ordre que de fet són atenent al seu potencial d’ús ciutadà, recreatiu o
cultural i ambiental. A més, a Alcoi el seu entorn natural, els punts d’aigua han constituït
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durant segles un espai social per excel·lència, ponts, llavadors, abeuradors, també
arquitectònic, un patrimoni industrial i ambiental.
Aquestes demandes, i demandes que han fet també la resta de grups municipals, posen
sobre la taula que en la mesura que el govern municipal entenga que no s’estan duent a
terme, que les duguen, simplement així. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.
Bé, no sé..., pensem que perquè a un se’l prenga seriosament ha de vindre ací a treballar
per la ciutat i no ha presentar propostes que, tal com ha comentat la companya
anteriorment, han presentat altres grups, i que entenem que s’estan treballant. Sense anar
més lluny, des de Podem, al març, en comissió informativa, féiem un prec per a sol·licitar
l’adequació del pas del riu Serpis al seu pas per la part de davall del polígon de Cotes
Baixes, i entenem que en esta línia s’ha de seguir, en la de treballar per millorar eixos
espais, però perquè a un, com he comentat abans, se’l prenguen seriosament, ha de fer la
seua feina, i no vindre ací a presentar el treball que han fet uns altres.
Sra. Rosa García: Muchas gracias señor alcalde.
El tema de la limpieza y conservación del lecho de los ríos, ha sido ampliamente tratado por
distintos grupos de este ayuntamiento, entre los cuales me encuentro.
Al respecto, sabemos, tenemos varios datos, porque se ha tratado, ¿no?, sabemos que la
competencia recae en la Confederación hidrográfica del Júcar, un organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y por ese motivo, podríamos afirmar que
estamos atados a la hora de realizar actuaciones puntuales, así nos lo ha hecho llegar el
Gobierno local cuando le hemos requerido para acciones de mejora en esas zonas.
No obstante, también es cierto que a nivel municipal hay una serie de responsabilidades y
de actuaciones que se pueden acometer, aunque esas acciones fueran únicamente
reivindicar ante los organismos competentes la solución del problema.
Por lo tanto, desde luego, tenemos dudas acerca de la viabilidad de algún punto de esta
moción, exactamente el número 1, que incluye un plazo del que no nos consta si es viable,
si no es viable, pero que en caso de que esta moción, por lo que fuera se aprobara o se
aceptara, consideramos que ese punto sería fácilmente enmendable, el tema de los
tiempos.
Por otra parte, nos preocupa mucho esa sensación de que no se pueda hacer nada más a
nivel local, cuando sí es verdad que tenemos un problema en esa zona, ¿no? Al final lo que
se pide en la moción realmente es instar, es instar a que se lleven a cabo algunas
actuaciones que puedan mejorar lo que tenemos, pues bueno, pues bien, pues que se tenga
en cuenta.
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Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
Ens alegra que ens copien les mocions. En la pàgina web en tenim moltes, es poden
continuar copiant, no hi ha cap problema, i amb això estem, i per això estem treballant per la
ciutat.
El que plantejava el senyor regidor de Transició Ecològica, el senyor Silvestre, que la
percepció no és real, no és certa en major mesura. Ell és conscient que aigües fecals han
aparegut en abocaments puntuals al riu, n’hem sigut conscients, ho hem estat parlant, hem
estat discutint quins n’eren els orígens; o també les últimes que vam fer en els últims
plenaris del Camí Vell de Madrid, que està al costat mateix del riu, i que encara, després de
diferents anys, no hem solucionat; o les últimes que vam comentar, el de les xarxes pel tema
de les tovalloletes que apareixen al riu, que podríem tindre la capacitat de posar eixes
xarxes per a evitar, o bé les conduccions, per exemple, la que hi ha al pont de Cervantes
perquè deixaren de vessar residus al nostre riu.
Ens alegrem també, i després de la sorna i les burles que hem patit moltes vegades per part
del... bàsicament del portaveu del Partit Socialista quan anàvem a netejar alguna zona del
riu, que sempre l’hem convidat i ho hem fet obert perquè tots pogueren vindre, ens alegrem i
donem l’enhorabona que després de diversos governs del Partit Socialista, per fi s’hagen
dedicat i s’hagen dignat a netejar una part del carrer Sant Miquel, amb eixos 6.000 euros, de
la qual cosa ens alegrem, i esperem que pròximament..., pròximament en este pressupost o
en un altre o en la pròxima legislatura, governen o no governen, puguem acabar de netejar
les zones dels vessants dels rius.
Sr. Silvestre: Bé, a vore, no entraré en les declaracions ridícules del senyor Abad, perquè jo
crec que és... parlen per elles mateixes.
Mire, ací és que el problema que hi ha és que ací han fet tot un revolutum de tot, i ho han
barrejat ací tot. Aleshores, clar, així jo crec que és un poc impossible.
Jo parle ara quant a vegetació, quant a vegetació i quant al perill, al perill d'inundació, el riu
està en bon estat, perquè està dissenyada una obra, una obra faraònica que es va fer al seu
dia perquè pogueren arreplegar totes les aigües i discórrer aigües avall sense cap problema.
Jo crec que ací, i fins que arriben al pantà de Beniarrés, d’acord? Per tant, no hi ha cap
problema.
Quant a... evidentment, hi ha algun punt concret, que ja ho hem discutit alguna volta parlant
amb els de Compromís, que hem dit que parlarem amb la Confederació per vore si la neteja
la fan ells primerament i després nosaltres ho mantenim. Eixe era un poc l’acord que veiem
que es podia fer.
I nosaltres no anem a acceptar el prec, perquè el prec este és totalment..., ja dic, està fet
amb les ulleres de Vox, de Vox, i les notícies de Vox les compartixen els seus simpatitzants,
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els de Vox. No vulga enganyar la gent, perquè després mires i allí ho han compartit quatre,
però bé. Evidentment, no ho anem a acceptar, perquè no és real tot el que es posa.
Quant al que diu de la campanya de sensibilització, doncs bé, allí sí que estem, estem fentho, estem denunciant en xarxes; estem fomentant la participació amb el veïnat, que s’han fet
reunions juntament amb el Departament d’Habitatge, per a millorar eixes zones; estem
treballant amb Podem. I pel que fa a l’estany de Buidaoli, a vore, l’estany de Buidaoli, senyor
Abad, més que li pese..., si hi ha fotografies de gent que està portant-nos-en de la quantitat
d’animals que hi ha per allí i que no hi ha hagut fins ara. El que passa és que a vosté li pesa
això, a més a més, de no tindre ni idea del que és un ecosistema, res més.
Sr. Abad: Sí, no voy a continuar. Solamente escuchando las manifestaciones del señor
Silvestre tratando mis declaraciones de ridículas, etc., yo creo que ya, he terminado ya,
porque hoy se ha demostrado en este pleno la forma de gobernar que tiene esta izquierda
de censura, de mentira y de manipulación, y se ríen de otro. Gracias.
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo
Municipal VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), los
votos en contra de los grupos municipales SOCIALISTA (12) y PODEM (2), y con la
abstención de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), GUANYAR ALCOI (2) y
CIUDADANOS (1), rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.

40. 12630/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC PER A LA REPOBLACIÓ DE LES ZONES ENJARDINADES EN L'EXTERIOR DE
LA CASA DE LA CULTURA
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«Alcoy cuenta con abundantes zonas verdes, parques, jardines, parterres…, pero a pesar
del “esfuerzo“ que se realiza para su cuidado y conservación, no se consigue una mejora de
su estado.
Creemos que todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el entorno de convivencia
en la ciudad y conseguir que la zonas verdes de Alcoy estén en condiciones para poder
disfrutar de ellas y por los beneficios para la salud de las personas.
Este edificio en concreto al que hacemos referencia, fue construido en 1927 para albergar la
sede del Banco de España, que tras cerrar sus oficinas en 1982, fue donado al
Ayuntamiento de Alcoy para uso cultural, desde entonces alberga la Casa de la Cultura, la
Biblioteca Pública y el Archivo Municipal.
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En su exterior, se ha visto como con el paso de los años, la pequeña zona ajardinada ha ido
desapareciendo. Ya que la localización de este edificio ha quedado dentro de la zona
peatonal, realizamos el siguiente ruego:


la repoblación con especies autóctonas de las zonas verdes exteriores de la Casa de
la Cultura.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Mire, no puc acceptar-li el prec. No per res, sinó perquè
el que no sé és quina és l’actuació que anem a fer allí, perquè també plantejàvem
probablement una actuació de facilitar aparcaments de vehicles de mobilitat personal.
Potser, el que vosté diu, espècies autòctones d'arbres, probablement allí potser tampoc no
puga fer-se, i depenent dels estudis que ens diguen el que puguem plantar allí, ho farem. No
descartem la seua possibilitat, però no puc dir-li... el que no vull és que vosté em diga d’ací a
dos anys «no ha plantat les espècies autòctones que va dir».
Sr. Abad: Vale, pues lamentamos que no acepten el ruego. Si en un futuro van a hacer
alguna intervención..., pero la imagen que da esos jardines, pues ha deteriorado cada vez
más la imagen del edificio. Gracias.

41. 12630/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES SOBRE PREC PER A CANVIAR TIPUS D'ESTACIONAMENT O
COL·LOCACIÓ D'ALGUNA MENA DE PROTECCIÓ
Lee las pregunta el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox
«En el Pleno del 31 de julio de 2020, el Grupo Municipal Vox Alcoy realizó un ruego para
cambiar el tipo de estacionamiento en las calles IBI, Murillo, etc. o bien colocar algún tipo de
protección que impidiera a los vehículos invadir la acera. El ruego fue aceptado y pasado
mas de medio año no vemos iniciada ninguna medida, por lo que pregunto:


¿se ha realizado algún estudio que avale si una, la otra o ambas medidas son las
mas idóneas?



¿por cuál de ellas han deicidio optar?



¿cuando se tienen previsto iniciar estas medidas?»

Sr. Jordi Martínez: A vore, de moment no hem valorat en el Departament de Mobilitat. Ara
tenim altres qüestions, que crec que són més prioritàries, però sí que és cert que ens vam
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comprometre ja no allí, sinó en moltes zones en què envaïxen les voreres, per intentar donar
solucions. I, també, en la mesura del possible, anirem prioritzant estos treballs.

DESPATX EXTRAORDINARI
Sra. Secretaria:
Bueno, hemos finalizado los puntos ordinarios, hay un despacho extraordinario que es la
MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
MUNICIPALES. Debería votarse primero la declaración de urgencia, para ratificar la
urgencia para incluirlo en el orden del dia.
Sr. Alcalde:
Sí ja vam comentar en Junta de Portaveus que no donava temps a incloure-ho en l’ordre del
dia, però vau tindre accés a la proposta que és ajustada al que marca la normativa sobre
això, davant de l’abandó del Sr. Martínez de la disciplina del grup de Ciudadanos i el seu
pas al grup de no adscrits. Per tant, votem primerament la urgència, la inclusió en l’ordre del
dia i després votarem el punt.
A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, por unanimidad de los asistentes,
con el voto a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y
el concejal no adscrito Marcos Eduardo Martínez Coloma, y por tanto con el quórum de la
mayoría legal prevista en los artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de régimen local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, se acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto por razón de
urgencia:
42. 12602/2021 SECRETARIA GENERAL

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
MUNICIPALS.
El artículo 125 del ROF dispone que cada Comisión estará integrada de forma que
su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos
Grupos Políticos representados en la Corporación. La adscripción concreta a cada
Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en
representación de cada Grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz dirigido al
Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual
forma, un suplente para cada titular.
El art. 31.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana dispone que, todos los grupos políticos integrantes de la corporación,
salvo renuncia expresa, están representados en dichas comisiones, por medio de
sus concejales, en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
Cuando por la composición de la corporación no sea posible conseguir dicha
proporcionalidad, podrá optarse bien por repartir los puestos de modo que la
formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por integrar las
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comisiones con un número de miembros igual para cada grupo, aplicándose el
sistema de voto ponderado.
Asimismo, el art. 135.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana determina que corresponde a los grupos políticos
municipales designar, mediante escrito del portavoz, a aquellas personas de sus
componentes que hayan de representarlos en todos los órganos colegiados
integrados por miembros de la corporación. Los concejales no adscritos, al no
pertenecer a ningún grupo político municipal, no tendrán portavoz.”
En fecha 29 de abril de 2021, un concejal del grupo municipal CIUDADANOS,
manifiesta su voluntad de causar baja en el mismo quedando en situación de no
adscrito. De conformidad con la doctrina jurisprudencial debe garantizarse el
derecho a los concejales no adscritos a participar con voz y voto en las sesiones de
las comisiones informativas, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas
de voto de dichas comisiones deba garantizarse la proporcionalidad con la
representación que ostenten los diferentes grupos político y los miembros no
adscritos, como indica, la STC 246/2012, de 20 de diciembre de 2012, entre otras.
Será a través de las normas que regulan la organización y funcionamiento de la
Corporación, o del propio acuerdo a través del que se materialice lo dispuesto en el
art. 73.3 de la Ley 7/1985, se adoptarán las disposiciones organizativas que
procedan para garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a participar
en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas no alterando la citada
exigencia de proporcionalidad (STC núm. 20/2011, de 11 de abril de 2011).

De acuerdo con lo expuesto y visto el informe del Técnico de Administración General
del Gabinete Jurídico, de 4 de mayo de 2021.
El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los
grupos políticos SOCIALISTA (12), VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo
Martínez Coloma, y la abstención de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2) , adopta los siguientes
acuerdos.

PRIMERO.- Modificar la composición de la comisiones informativas quedando su
configuración del siguiente modo:
Cada una de las seis comisiones informativas estará formada por los siguientes
concejales:
 Seis representantes del Grupo Municipal Socialista
 Dos representantes del Grupo Municipal del Partido Popular
 Un representante del Grupo Municipal Compromís Alcoi
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Un representante del Grupo Municipal Ciudadanos
Un representante del Grupo Municipal Podem
Un representante del Grupo Municipal Guanyar Alcoi
Un representante del Grupo Municipal VOX
Un concejal no adscrito.

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo al Grupo Municipal CIUDADANOS así como al
Concejal no adscrito, a efectos de la designación de un representante en cada
comisión, notificándolo por escrito a la Secretaría General de la Corporación en el
plazo de diez días a contar desde la notificación de este acuerdo, quedando
facultado el Sr. Alcalde para, mediante Decreto, proceder a su nombramiento.
Sr. Alcalde:
Passem a precs i preguntes.

PRECS I PREGUNTES:
43. GRUP MUNICIPAL
PRESENTADA

VOX-SR.

ABAD:

REFLEXIÓN

SOBRE

LA

MOCIÓN

Sr. Abad: Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre la moción que hemos presentado.
Si durante los últimos años todos los grupos políticos que ha habido en la ciudad han
manifestado y han presentado propuestas sobre la misma iniciativa, y la situación es la
misma, yo creo que la ciudadanía ya debería de plantearse la situación de como está la
ciudad. Nada más.

44. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-SRA. OBIOL: QUINES HAN SIGUT LES
ACCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI RESPECTE AL PREC APROVAT DE
PROMOCIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA
Sra. Obiol: Sí, nosaltres tenim un parell de preguntes, no sé si les fem totes juntes o…
En primer lloc, en el passat plenari es va aprovar per part del regidor d’Educació el suport
institucional per a promoure l’escola pública. Hem vist als mitjans de comunicació que de
l’escola concertada han fet entrevistes i reportatges, i que també, fins i tot, publicitat als
autobusos. Ens agradaria saber quines han sigut les accions de l’Ajuntament d’Alcoi
respecte d’aquest prec aprovat, respecte de la promoció de l’escola pública… ―pare, i faig
després l’altra?―.
Sr. Belda: Sí, no sabria dir-li ara el nombre ni detallar-li totes les accions que hem fet, però
en són moltes: entrevistes, reportatges en cadascuna de les escoles públiques, crec que hi
ha també campanya informativa en mitjans de comunicació. No sabria dir-li ara, però són
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moltes les accions. Jo crec que, com que has fet la pregunta fora de... com a pregunta
extraordinària, jo prepare la llista i te la passe, però vaja, que no en són una ni dos, en són
diverses les accions de comunicació que hem fet en este sentit i en diversos mitjans de
comunicació, digitals, escrits, ràdio. Però bé, fem la llista de tot el que estem fent i te la
passe.
Sra. Obiol: Sí, ho agrairia.

45. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-SRA. OBIOL: SABER SI S’HA INICIAT JA LA
LICITACIÓ D’OBRES DE L’INSTITUT ANDREU SEMPERE I, SI NO ÉS AIXÍ, PER QUINA
RAÓ, I EL CALENDARI D’AQUESTA LICITACIÓ
Sra. Obiol: Ens agradaria saber si s’ha iniciat ja la licitació d’obres de l’Institut Andreu
Sempere i, si no és així, per quina raó, i el calendari d’aquesta licitació.
Sr, Belda: El projecte ja està presentat i validat, i amb totes les modificacions que tant
l’equip redactor del projecte com des dels tècnics municipals han cregut convenients,
conjuntament amb el treball conjunt que s’ha fet amb l’equip directiu de l’Andreu Sempere, i
estan preparant els plecs, no deu tardar molt a eixir. Jo no sé dir-te, perquè està el
Departament d’Arquitectura treballant en els plecs. En principi no hauria de tardar gens a
eixir ja la licitació.

46. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI-SR. IVORRA: PREGUNTA PER PROBLEMA
D’ACCESSIBILITAT DE LA GENT QUE VA AMB CADIRA DE RODES A LA ZONA DE
CORREUS I PREC PER ELIMINAR LES ILLES DE CONTENIDORS ON ES PUGUEN
GENERAR PROBLEMES GREUS ALS VEÏNS
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde, dues qüestions: una, primer, ens ha arribat gent que ens
ha comentat que el problema d’accessibilitat a la zona de correus, bàsicament a la gent que
va amb cadires de rodes, amb vehicles electrificats, i que no es pot accedir ara mateix des
de la zona convertida en zona de vianants o des de l’avinguda del País Valencià, no es pot
accedir per problemes amb els semàfors que hi ha, que estan enmig de la vorera, i perquè
no hi ha cap rebaix pel qual es puga accedir a la zona. Sí que li demanem, ara, que es més
complicat vindre al Centre amb vehicle per a les persones de mobilitat reduïda, que puguen
millorar de qualsevol manera, bé generant les rampes, bé generant el que crega el
departament corresponent, que puguen actuar per a no impedir la mobilitat i no impedir
l’accés a la zona de Correus, a la zona de la part baixa del barri a la gent que té eixos
problemes de mobilitat.
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I després, ens agradaria, tots hem sigut coneixedors que este últim cap de setmana va
haver-hi una altra volta, un altre incendi de contenidors en una zona del carrer Sant Isidre, i
vull recordar que nosaltres pel gener de 2019 ja vam reclamar, i se’ns va acceptar el prec en
aquell moment, que hi havia contenidors en llocs estratègics, ho vam plantejar també per al
mateix carrer Sant Isidre i per al carrer Lluís Vives del barri de Santa Rosa, en què s’havien
cremat serveis bàsics per a la ciutadania i que podien generar problemes greus als veïns.
Se’ns va dir, per part del regidor, que s’estudiaria canviar els llocs. Sabem tots que és una
problemàtica important, que no tots volen tindre els contenidors davant, però hi ha alguns
llocs on la distància a les façanes de les cases, i, sobretot, als serveis bàsics dels veïns,
estan molt pròxims i poden generar problemes veritablement greus. Han passat dos anys,
més de dos anys des que es va sol·licitar. Entenem que hi ha problemàtica, és pot entendre.
La realitat és que tenim un problema i hauria d’abordar-se a la major brevetat possible,
almenys als carrers més estrets i on estan les illes de contenidors, tenen problemes de
seguretat per als veïns, que es puguen eliminar.
Sr. Jordi Martínez: Si li pareix bé li conteste jo a la que parlava d’accessibilitat.
Vosté sap que hem adjudicat o està ja licitat el concurs de 500.000 euros que es destinen
cada any a accessibilitat. Jo no puc assegurar-li ara si eixa actuació que vosté comenta i
que prioritzen les entitats en les seues opinions n’està dins, ara no li ho podria dir. És cert
que anem a tindre d’açi a poc una reunió una altra volta amb este equip perquè ells
prioritzen quines seran les inversions d’esta nova inversió una altra volta de 500.000 euros a
la ciutat, en els temes d’accessibilitat. De tota manera, si a vosté li pareix bé, jo els ho
traslladaré per si els pareix interessant poder-ho fer.
Sr. Ivorra: El que voldria.... simplement dir-li. Eliminar els semàfors que estan damunt de les
voreres, que impedixen el pas de carrets, persones amb falta de mobilitat. No és una qüestió
ja tant d’obres, sinó d’intentar planificar i desplaçar eixos... I això sí que està molestant. Al
carrer Joan Cantó, al País Valencià no es pot pujar. També genera problemes a la zona de
baixada, que no són obres grans, importants, que estarien fora del que vosté està dient.
Sr. Jordi Martínez: Molt breu. Quan arribem a una zona com puga ser la zona de Correus,
que jo crec que el problema és quan arribes a la zona de Correus, més que el de País
Valencià, si no fem la intervenció integral, no podrem fer res. Llevarem els semàfors, però
haurem de reduir tant les rigoles com el que són els escalons.
Sr. Alcalde: I el senyor Silvestre, respecte dels contenidors, si té alguna cosa a dir ara, o en
un ple proper.
Sr. Silvestre: Sí, sí, a vore, breument.
Ja hem tingut alguna reunió al Departament i també amb el tema de seguretat de la crema
de contenidors. Precisament ahir vam tindre una reunió amb Policia Nacional i Policia Local i
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amb el regidor de Policia, Raül, i això està treballant-se. Però, a banda d’això, sí que
s’estudien cas per cas, quan hi ha alguna queixa o hi ha alguna problemàtica concreta, i
treballem. De fet, ja s’han canviat cinc o sis illes del seu lloc. Però entenga vosté també que,
de les 180 illes que tenim, si llevem els contenidors de tots els llocs, no sé on els posarem.
Aleshores, al final, és un servei que hem de patir tota la ciutadania, que es busquen les
millors ubicacions possibles, i que s’estudien. I que entre tots anem donant solució, a poc a
poc, a esta problemàtica.

47. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-SR. JORDI MARTÍNEZ: PREC SOBRE RETIRADA
DE DECLARACIONS DEL SR. ABAD
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Jo voldria fer un prec, i li’l voldria fer al senyor Abad,
perquè vosté jo crec que ha vingut... jo crec que és la primera legislatura que forma part de
l’Ajuntament, i jo crec que des que ha vingut, cap dels que estem ací, personalment, ni li
hem fet cap buit, ni cap actuació estranya. Jo crec que el tractem, com ens tractem tots
nosaltres en tot l’Ajuntament, amb cortesia. Jo crec que, fins i tot, amb afecte, perquè al final
vivim en una ciutat que és tot molt pròxim. Jo crec que vosté no té cap queixa de tots
nosaltres, com a companys de Corporació o com a ciutadans.
Vosté i jo compartim molts amics, que per amics som quasi família. Tots tenim família, tots
tenim filles, tots tenim fills, tots tenim parelles, tots tenim pares, mares als quals volem i
respectem. I li dic tot açò perquè vosté ahir fa una publicació en la qual ens diu «que en
España no hay sitio para separatistas, para independentistas, para comunistas, para
socialistas, para terroristas, para mentirosos, para manipuladores...». Pot ser que en alguns
casos hi puguem estar d’acord, que no hi haja lloc per a terroristes em pareix molt bé, però
jo li ho demane no per res, perquè jo crec que a Espanya hi ha lloc per a tots. Espanya és
un país en què tenim lloc per a tots, socialistes també. Perquè, espere que vosté, que
coneixent-nos com ens coneixem, i convivint com convivim, nosaltres sobrem en este país.
Jo crec que no, però ni nosaltres, ni els comunistes, ni els independentistes. Cadascú pensa
com vol dins de la seua llibertat, i jo crec que... a mi m’agradaria i li demanaria que retirara
eixa publicació. Però no per res, perquè jo crec que... no li ho demane per nosaltres, pels
socialistes, ho demane per la convivència, perquè Alcoi és una ciutat on es conviu molt bé,
on tots podem expressar les nostres opinions, on cadascú pensa com vol i ho expressa
lliurement; però jo crec que dins del respecte a la integració de totes les persones que
convivim des de fa molts anys a Alcoi amb total tranquil·litat i amb total ciutadania de
compartir tot el que tenim per davant.
I, per tant, m’agradaria per no encendre més debats com els que hui hem tingut abans,
m’agradaria que retirara això, perquè considere que vivim en una població en què som tots
molt propers.
Sr. Alcalde: Sí, si vol.
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Sr. Abad: ¿Puedo intervenir? Pues acepto el ruego, lo voy a retirar de las redes sociales
porque tiene toda la razón. Aquí somos primero que nada personas, tenemos en común
familias y amistades, entonces... Pero creo que el mismo trato que se haga hacia mi y hacia
mi partido también, como se me llama extrema derecha, fascista, se nos compara con los
nazis en los medios de comunicación, etc.
Si yo tengo que mantener ese respeto hacia todos los demás, hacia mi y hacia mi partido
quiero lo mismo. Muchas gracias.
Sr. Jordi Martínez: Vosté sap que des d’este grup municipal i des d’este partit se l’ha tractat
a vosté amb tot el respecte que mereix, i mai no li hem dit feixista ni cap desqualificació que
considerem que puga ser ofensiva per a vosté.
Sr. Alcalde: I jo no voldria acabar el plenari sense lamentar profundament el comportament
que hui han tingut els regidors del Partit Popular abandonant la sessió. Considere que és
una greu falta de respecte a esta Corporació i al conjunt dels alcoians i alcoianes, impropi
d’un partit que, com ells diuen, aspiren a governar la ciutat d’Alcoi.
I puc entendre que després de les eleccions de Madrid, tots en el PP volen ser Ayuso, i
molts estan disposats a caminar cap a un populisme que busca la crispació, que busca
incrementar la tensió, que busca l’enfrontament i que busca, en definitiva, trencar la
convivència. Però a mi m’agradaria que açò, a la nostra ciutat, ací a Alcoi, en esta
Corporació, no caiguérem en eixa trampa d’eixe populisme que no aporta res al conjunt de
la ciutadania.
Hui s’ha sentit ofés el Partit Popular perquè la regidora ha utilitzat un verb, que és persuadir,
que és sinònim de convéncer. Jo crec que interpel·lar a un regidor, a un polític, dient que vol
convéncer, que vol persuadir, no és cap ofensa, no és cap acusació, no és res per la qual
cosa un puga sentir-se ofés o puga sentir-se molest. Sí que ho són molts dels
comportaments i de les acusacions que el Partit Popular, i especialment el seu portaveu ha
llançat contra este Govern, ha llançat contra regidors del meu govern, com la senyora
Zamorano o com el senyor Martínez, qüestionant la seua honorabilitat, i quan ha quedat
clarament demostrat que el seu comportament sempre ha sigut correcte i sempre ha sigut
honorable, no ha sigut, ni ha tingut la dignitat suficient per a demanar disculpes, ni per a
retractar-se de les seues paraules. Contra mi mateix ha llançat greus acusacions personals,
i no per això m’he alçat i he abandonat la meua responsabilitat, i no ho faré mai. Jo crec que
ens mereixem uns regidors que estiguen a l’altura del que representa ser regidor de la ciutat
d’Alcoi, i espere que no tornen a produir-se actuacions que clarament estaven premeditades,
preparades i perfectament interpretades, i que no ajuden en res a la convivència ni a la
imatge que esta Corporació ha de donar a la ciutadania.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:19 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 24/08/2021

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 24/08/2021

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523406454751132137 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

