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ASSISTENTS

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 4 de junio de 2021 se reúnen en la
Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a
los cuales legalmente se han convocado.
Da fe del acto el Secretario Accidental de la Corporación, Luis Molina Jaen.
Asisten de forma telemática dos interpretes de lenguajes de signos, pertenecientes a
FESORD.
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots i benvinguts al primer plenari 100% presencial de la nova normalitat,
esperem que no tinguem que tornar a plenaris virtuals, bona senyal seria. Donar la
benvinguda també a tots els que ens segueixen a través de les xarxes socials de
l’Ajuntament i iniciarem la sessió.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 11586/2021 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 05-03-2021 (ORDINÀRIA) I 24-03-2021 (EXTRAORDINÀRIA)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los
días 05-03-2021 (ordinaria) y 24-03-2021 (extraordinaria).
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 05-03-2021
(ordinaria) y 24-03-2021 (extraordinaria).
2. 11586/2021 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde: No n’hi han.
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Secretàri Accidental
Luis Molina Jaen

3. 14772/2021 INTERVENCIÓ
DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE RESUMS ANUALS EN
MATÈRIA ECONOMICOFINANCERA, EXERCICI 2020.
Sra. Interventora: Sí, bien, aquí se ha producido una enmienda de los errores que se han
producido, entonces, queda enmendado tal y como se quedó en la comisión informativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, la Concejalía de
Hacienda, da cuenta al Pleno del informe de la Intervención Municipal, en el siguiente
sentido:
“INFORMA:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, son facultades y obligaciones de los órganos de control
interno:
1. La Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control
equivalentes en los ámbitos autonómico y local tendrán acceso a la documentación
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas, y a la
contabilidad en cualquier momento.
2. Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades
Locales, este informe será elevado al Pleno.
3. Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán
una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables
de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su
normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el
Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o
entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este
informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro
contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación
en el registro contable.
SEGUNDO.- Se ha dado cuenta al Pleno de los informes trimestrales de la lucha contra la
morosidad, en sesiones de 5-06-2020 ( I/T/2020), 4-09-2020 (II/T/2020), 4-12-2020
(III/T/2020) y 5-03-2021 (IV/T/2020)
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Sr. Alcalde: D’acord.

1º.- En cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa sobre morosidad
comercial, cabe apuntar que los datos han sido los siguientes:
A) · Pagos realizados en el período:

PAGOS REALIZADOS EN
EL
PERIODO

PERIODO
MEDIO
DE PAGO
(PMP)
(DIAS)

DENTRO DEL
PERIODO LEGAL PAGO

N.º Pagos

FUERA DEL
PERIODO LEGAL PAGO

Importe

N.º Pagos

TOTAL PAGOS REALIZADOS

Importe

N.º Pagos

Importes

1T

77,14

1.090

3.108.738,12

1.260

2.136.926,79

2.350

5.245.664,91

2T

33,13

716

1.973.205,62

246

268.251,12

962

2.241.456,64

3T

30,13

1.048

2.363.973,58

189

390.176,06

1.237

2.754.149,58

4T

41,66

1.983

4.705.143,87

884

685.492,72

2.867

5.390.636,59

4.837

12.151.061,19

2.579

3.480.846,69

7.416

15.631.907,88

65,22 %

77,78 %

34,78 %

22,27 %

100,00 %

100,00 %

TOTAL
% sobre el total

Se observa que los pagos realizados fuera del período legal de pago durante el ejercicio de
referencia, ascienden 3.480.846,693 €, suponiendo un 22,27 % del total de pagos
realizados.
B) Intereses de demora pagados en el periodo:
Trimestre

Intereses de demora pagados en el periodo
Número de pagos

Importe total

1T

0

0,00

2T

0

0,00

3t

0

0,00

4T

0

0,00

C) Pendientes de pago al final del período:

Facturas
O documentos
Justificativos
Pendientes de pago al
Final del periodo

PERIODO MEDIO
Del pdte
DE PAGO
(PMPP)
(DIAS)

PENDIENTE DE PAGO A FINAL DEL TRIMESTRE

DENTRO DEL
PERIODO LEGAL PAGO
A FINAL DEL TRIMESTRE

FUERA DEL
PERIODO LEGAL PAGO
A FINAL DEL TRIMESTRE

TOTAL
pendiente de pago
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El total de operaciones satisfechas por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el
ejercicio de referencia, según los informes de la Intervención Municipal emitidos, ascienden
a 15.631.907,88 €, con el detalle siguiente:

N.º
Operaciones

Importe

Importe

N.º

Importes

1T

63,80

1.695

3.278.133,36

240

808.071,73

1.935

4.086.205,49

2T

33,13

716

1.973.205,62

246

268.251,12

962

2.241.456,74

3T

30,13

1.048

2.363.973,58

189

390.176,06

1.237

2.754.149,64

4T

37,64

1.310

2.783.262,17

59

295.105,02

1.369

3.078.367,19

4.769

10.398.575,13

734

1.761.603,93

5.503

12.160.179,06

86,66 %

85,51 %

13,34 %

14,49 %

100,00 %

100,00 %

TOTAL
% sobre el total

Se observa que los pendientes de pago fuera del período legal de pago, al final del período
del ejercicio de referencia, ascienden 1.761.603,93 €, suponiendo un 14,49 % del total de
pagos pendientes.
TERCERO.- El Periodo Medio de Pago (PMP) definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22
de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo rlegal de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen madidas de lucha contra la morosidad en las operaciones.
De todo ello se ha dado cuenta al Pleno, en sesiones de 4-05-2020 (I/T/2020), 31-07-2020
(II/T/2020), 6-11-2020 (III/T/2020) y 5-03-2020 (IV/T/2020), cabe indicar que los plazos han
sido los siguientes:
TRIMESTRES 2020

PMP (días)

Primero

25,05

Segundo

35,58

Tercero

5,88

Cuarto

9,12

CUARTO.- Asimismo se deja constancia que durante el ejercicio de referencia, según los
datos extraídos de los informes de morosidad comercial, han existido un total de 76 facturas,
respecto de las cuales transcurrieron más de tres meses desde su anotación en el registro
de facturas de esta Entidad, sin que se hubiese tramitado el correspondiente expediente de
reconocimiento de la obligación.

2020
Trimestres
1T

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Importe
Facturas

N.º Facturas

417,64

3

255.638,03

2T

115,91

32

115.033,25

3T

153,04

40

88.267,60

4T

324,00

1

17.508,70

1.010,59

76

476.447,58

Total
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N.º
Operaciones

El Pleno de la Corporación queda enterado, en atención al mandato legal contenido en el
artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

4. 15360/2021 INTERVENCIÓ
DACIÓ DE COMPTE PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER, EXERCICI 2021,
ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 424, de 28 de abril, esta
Alcaldía da cuenta al Pleno del Plan Anual de Control Financiero, elaborado por la
Intervención Municipal para el ejercicio 2021, en los siguientes términos:
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QUINTO.- Asimismo, se ha dado cumplimiento de la obligación de remisión de la
información al órgano de la Comunidad Autónoma Valenciana que tiene atribuida la tutela
financiera de las Entidades locales y al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en los
plazos establecidos por la normativa aplicable, como se constata en los correspondientes
expedientes obrantes en el Departamento, y como así consta en la Oficina Virtual de
Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVOS
A. Marco general
B. Objetivos específicos
III. ALCANCE
A. Respecto del Control Permanente
B. Respecto de la Auditoria Pública
IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
V.ACTUACIONES DE AUDITORÍA
A. Auditoría de Cuentas
B Auditoria de cumplimiento
C. Auditoria operativa
VI. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL
A. Auditoría de sistemas del registro contable de facturas
B. Verificación de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios
recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria
C. Control de Subvenciones y Ayudas Públicas
VII. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
A. Informes Resúmenes Anuales
B. Plan de acción
VIII. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO
A. Colaboración en las actuaciones de control
.I. INTRODUCCIÓN
Esta Intervención al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, ejerce el control interno de la gestión económico
financiera de la Entidad con plena autonomía respecto de las entidades cuya gestión
controla y realiza.
Respecto al marco normativo en el que se enmarca el presente Plan, cabe
mencionar en primer lugar el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local cuya
aprobación vino a cumplir con el mandato legal impuesto por Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de desarrollo
reglamentario de los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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“PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO, EJERCICIO 2021

Para poder relacionar los objetivos e identificar los acontecimientos de fuentes
internas (infraestructuras, personal, tecnología) o externas (económicos, sociales, políticos)
que afectan a la implantación de sistemas de control en este municipio, se ha procedido a
realizar un análisis previo de los riesgos y áreas más vulnerables donde se hace necesario
instaurar sistemas de control.
El presente Plan se elabora por tanto sobre la base de un análisis de riesgos
consistente con los objetivos que se pretenden conseguir, las prioridades establecidas para
cada ejercicio y los medios disponibles.
Se disponen de muy escasos recursos humanos para poder realizar la función de
control financiero, dado que el departamento de Intervención está únicamente integrado
( desde hace ya muchos años) por dos administrativos de gestión y la Interventora
Municipal.
Al existir un obligación anual en la elaboración del Plan, que a su vez conlleva el
estudio de análisis de riesgos y el resto de las actuaciones propias del control establecidas
en la norma, sería necesaria creación de una plaza de técnico en la plantilla municipal
encargado exclusivamente de la función de control financiero.
Para llevar a cabo la evaluación preliminar de dichos riesgos se habrá tenido en
cuenta el nivel de exposición al mismo; la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su
impacto.
Por lo que las acciones de control de esta Entidad, contenidas en el presente
documento, se establecen a través de políticas y procedimientos que contribuyen a
garantizar que se mitiguen dichos riesgos. En este proceso de planificación se relacionan
tanto los objetivos que se persiguen por la corporación y los derivados de obligaciones
legales, como los medios con los que cuenta la misma.
.II. OBJETIVOS
A. Marco General
El control financiero a que se refiere el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en
el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y
directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena
gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos locales.
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El artículo 29.4 del RD 424/2017, establece además que en el ejercicio del control
financiero serán de aplicación las normas de control financiero y auditoría pública vigentes
en cada momento para el sector público estatal.

El control financiero se lleva a cabo a través de las modalidades de control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en
el artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

1. La Comprobación de forma continua que el funcionamiento de la actividad
económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a
los principios generales de buena gestión financiera.
2. Mejora de la gestión en su aspecto
 económico
 financiero
 patrimonial
 presupuestario
 contable
 organizativo
 procedimental
Mediante la Auditoría Pública se persigue la verificación, realizada con
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera de las
entidades auditadas, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de
la Administración del Estado.
B. Objetivos específicos
De acuerdo con los objetivos generales establecidos por la norma, el análisis de
riesgos llevado a cabo ha permitido focalizar los trabajos en las áreas consideradas
prioritarias, permitiendo una asignación eficiente de los recursos con los que cuenta la
Entidad a estos sectores de riesgo.
Por consiguiente, los objetivos específicos que persigue el presente Plan son:
- Efectividad y eficacia en la gestión.
- Transparencia
- Cumplimiento normativo.
Para el ejercicio de 2021, según el análisis de riesgos, se han identificado las
siguientes áreas:
• Gestión administrativa : gestión de personal. Contratación de personal temporal por
circunstancias excepcionales y urgentes.
• Gestión económico-financiera: Análisis de los derechos pendientes de cobro de
ejercicios cerrados, correspondientes a los ingresos de los capítulos I, II, III y V, no
delegados en Suma, gestión tributaria. Recaudación de ingresos de presupuestos
cerrados.
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El control permanente tiene por objeto:

Transferencias y subvenciones:Control financiero sobre las transferencias realizadas
a la Mancomunitat de municipis l´Alcoià- El Comtat de los ejercicios 2.019 y 2.020.

RIESGO

Descripción
del Riesgo

Posibles
consecuencias

Impacto

Probabilidad

Evaluación
del Riesgo

1.- Gestión de
Personal

Identificar elnúmero de
personas contratadas por
necesidades
excepcionales y urgentes
con carácter temporal y
tiempo de duración de los
contratos

Cumplimiento
normativa

Alto

Media

Alto

2.- Gestión
económico
financiera

Análisis derechos
pendientes de cobro
ejec. Cerrados
cap. I, II, II y V
no delegados en SUMA
Recaudación de ingresos
presupuestos cerrados

Prescripción
de acciones

Medio

Media

Medio

3.- Transferencias
y subvenciones

Control financiero
sobre
la Mancomunitat
l'Alcoià-Comtat
de las transferencias
realizadas,
ejercicios 2019 y 2020

Correcta
aplicación
de los fondos

Medio

Media

Medio

.III. ALCANCE
El alcance del Control Financiero lo establece el Interventor en el momento de
planificar los trabajos de control y se refiere a las áreas y procedimientos sujetos a revisión,
con sujeción a las Normas de Auditoría del Sector Público
A. Respecto del Control Permanente
De acuerdo con el artículo 29.2 del RD424/2017 el control permanente se ejercerá
sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que se realice la función
interventora, por lo que en lo que respecta al presente Plan se establece que el alcance del
Control permanente de extenderá a:
 La propia Entidad Local.
B. Respecto de la Auditoria Pública: No resulta aplicable.
El presente modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de
al menos, el ochenta por ciento mediante la aplicación de la modalidad de control financiero.
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•

Además, para el completo control de la actividad económico financiera de la Entidad,
este Plan Anual incluye los siguientes controles, que por imperativo legal son obligatorios:
—Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Se
incluye la obligación prevista en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
de morosidad para comprobar que la entidad cumple tanto el periodo legal de pago como el
periodo medio de pago a proveedores.
Para ello, la intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, tendrá acceso a la información contable y del
registro contable de facturas.
— Auditoría de sistemas del registro contable de facturas. Se incluye la
obligación impuesta por el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, de
realizar una auditoría de sistemas anual para comprobar que los registros contables de
facturas cumplen con las condiciones previstas en dicha norma.
Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la misma ley, la
intervención tendrá acceso a la información contable y del registro contable de facturas.
Está prevista la implantación del módulo en el presente ejercicio de 2021 que permita
obtener el informe correspondiente, habiéndose tramitado la correspondiente fase contable
para la adquisición de dicho módulo.,
— Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados
o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación
presupuestaria.
Se incluye la obligación impuesta por la D.A. 3ª de la de la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial, para la verificación de obligaciones derivadas
de gastos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria.
— El Control de sus Subvenciones y Ayudas Públicas , tiene como finalidad
verificar la adecuada y correcta obtención, justificación, gestión y aplicación de las
subvención por parte de las personas o entidades beneficiarias en cuanto a las actividades u
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Público, de realizar un informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia

operaciones subvencionadas, su realidad y regularidad, así como su adecuada y correcta
financiación y gestión por parte de los órganos gestores concedentes de las subvenciones o
en lo que se refiere a la verificación de la cuenta justificativa y al inicio, en su caso de los
expedientes de reintegro.

Los trabajos de control permanente se realizan de forma continuada e incluirán las
siguientes actuaciones:
 Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
 Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los
objetivos asignados.
 Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
 Otras actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la
gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
 Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios
de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las
recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:
 El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de
seguimiento elaborados por el órgano gestor.
 El examen de operaciones individualizadas y concretas.
 La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
 La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios,
suministros y gastos.
 El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
 La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
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.IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

 Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las
actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos
que se persigan.

El ejercicio del control financiero permanente comprende tanto las actuaciones de
distintas a la fiscalización, entre otras, los informes a las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones, regulados en el apartado 1 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; las actividades relacionadas con la asistencia a
mesas de contratación y los informes en materia de concertación de operaciones de crédito
a que se refieren los artículo 52.2 del TRLRHL.
.VII. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
A. Informes Resúmenes Anuales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 y 38 del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, se deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para su
conocimiento y efectos oportunos, comprensivo de los resultados más significativos de la
ejecución del mismo y de las debilidades puestas de manifiesto en el mismo.
El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación,
y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de
las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio
anterior.
B. Plan de Acción
En el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno el
Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las medidas a
adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos.
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control incluidas en el presente Plan como las actuaciones atribuidas a la Intervención

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que
valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados
obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades
puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno. En la remisión anual a la
Intervención General de la Administración del Estado del informe resumen de los resultados
manifiesto.
.VIII. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO
A. Colaboración en las actuaciones de control
La ejecución del Plan Anual se llevará a cabo por el personal de la intervención de
esta entidad, con la colaboración, en su caso, mediante los oportunos convenios o
contratos, de otros órganos públicos o firmas privadas de auditoría, de acuerdo con lo
especificado en cada uno de los puntos de actuaciones del presente Plan.
Corresponde al Interventor de la entidad (o persone en quien este delegue) realizar
la distribución de los controles previstos de los diferentes equipos de auditoría y a los
auditores integrantes del mismo. Se elabora un calendario para su materialización y se
informará al interventor en todo momento en los procesos en los que no sea parte.
El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones
de control permanente que requieran su colaboración.
En el ejercicio de las actuaciones de Control Financiero, la Intervención General,
podrá recabar directamente de quien corresponda los asesoramientos jurídicos y técnicos
que considere necesarios, de conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria y
de control.
El Pleno de la Corporación queda enterado a efectos informativos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

5. 13501/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE
DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
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del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de

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

1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control
interno.
En base a lo anteriormente expuesto se ha solicitado a las unidades presupuestarias la
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas
que han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses
de enero, febrero y marzo de 2021.
Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno del informe del
primer trimestre de 2021 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su
anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento
de la obligación, con el siguiente detalle:
Ejercicio: 2021

Trimestre: Primero

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido
más de
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación
Facturas o documentos justificativos que al
final del trimestre, hayan transcurrido más
Periodo medio
de
operaciones
tres meses desde su anotación en el
pendientes
registro de facturas y no se hayan
reconocimiento
tramitado los
(PMOPR)
correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación
Gastos corrientes en Bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

Pendiente de
reconocimiento
obligación
Importe
total

Número

0,00

0

0,00

132,79

12

20.313,57

0,00

0

0,00
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Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en
las Administraciones Públicas:

TOTAL

132,79

12

20.313,57

6. 14005/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.03.2021/021.

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.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y del concejal no adscrito,
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por suplementos nº 2.03.2021/021, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
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El Pleno de la Corporación queda enterado de las obligaciones previstas en la Ley 25/2013
de 27 de diciembre de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del
sector público, primer trimestre de 2021.

Descripción

01131 92000 48900

CUOTAS FVMP-FEMP

01131 94300 46700

SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS

Proyecto

4.260,00
15.840,00

Total suplementos de crédito
01231 01130 31000

INT.CAIXABANK INV.PTMO 2019/962031837647333

01231 01180 31000

INT. PTMO.INVERSIONES AÑO CORR.

Importe

20.100,00
-18.200,00
-1.900,00

Total financiación con bajas

-20.100,00

10148 34201 63200

OBRA VESTUAR.POLDE MCPAL.FCO.LAPORTA

2021 2 U48 8

800,00

13251 23000 63200

ACOND.UTS S.ROSA/EIXAMPLE/BATOI

2021 2 U51 4

13.915,00

Total suplementos de crédito

14.715,00

01131 93400 63300

ADAPT.CAJEROS COBRO TARJETAS

2020 2 U31 1

-2.515,00

08311 43100 61900

REURB.C/S.FRANCESC-PZA RAMON Y CAJAL

2018 2 U11 25

-12.200,00

Total financiación con bajas

-14.715,00

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.

7. 14006/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.04.2021/022.

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.
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Aplicación

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de
2021 por créditos extraordinarios nº 1.04.2021/022 que se financiarán con bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

06532 23000 62600 ADQ.EQ.INFORMA.SERV.SOCIALES

Proyecto

Financiación

2021 2 U32 9

Ptmo.
Bco. Sabadell 20

Total crédito extraordinario
01131 93400 63300 ADAPT.CAJEROS COBRO TARJETAS

Importe
7.485,00
7.485,00

2020 2 U31 1

Ptmo.
Bco. Sabadell 20

Total financiación con bajas

-7.485,00
-7.485,00

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. 14127/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/4.
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.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
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A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y del concejal no adscrito,
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:

PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y del concejal no adscrito,
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente acuerdos

- Relación Q/2021/10003, por un importe total de 102.977,34 €, que empieza con la
operación ADO nº 920210003918, Tercero: M.A.A., importe: 359,96 € y termina con
la operación ADO nº 920210004901, Tercero: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
Y EDITORES, importe: 567,05 €.

9. 9733/2021 PERSONAL
REGLAMENT SOBRE FIXACIÓ DE CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT Al PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI
Visto el art. 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen
de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, que en su apartado 6
establece, con respecto al denominado Complemento de Productividad, que “Corresponde
al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los
diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad,
con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
Resultando que, al día de la fecha, no han sido aprobados por el Pleno de este
Ayuntamiento criterios de aplicación del complemento de productividad para su personal.
Visto el resultado de la negociación sindical realizado al respecto.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR
(4) y CIUDADANOS (1), y con la abstención de los concejales de los grupos municipales
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y del concejal no
adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento sobre fijación de criterios de asignación de
complemento de productividad al personal empleado público del Ayuntamiento de Alcoy,
cuyo texto se transcribe a continuación:
REGLAMENTO SOBRE FIJACIÓN DE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY
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Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:

El art. 22 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), establece que
las retribuciones del personal funcionario de carrera se clasifican en básicas y
complementarias. El denominado complemento de productividad se encuadra dentro
de las retribuciones complementarias que según el apartado 3 del citado precepto “…
son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario”.
En lo que se refiere a la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias,
indica el art. 24 del EBEP que se establecerán atendiendo, entre otros, a los
siguientes factores “c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos”.
La Disposición Final Cuarta del EBEP indica que lo establecido en los capítulos II y III
del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V, producirá efectos
a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del citado Estatuto.
El artículo 23.3 a) y c) de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función
Pública, transitoriamente vigente según la Disposición Final Cuarta del EBEP,
establece que la productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el personal funcionario desempeñe su
trabajo, y que las cantidades que perciba cada persona funcionaria por este concepto
serán del conocimiento público del resto del personal del Departamento u Organismo
interesado, así como de la representación sindical del mismo.
El art. 87 c) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública
Valenciana, también contempla como retribución complementaria la productividad
denominándola “complemento de actividad profesional” que, con redacción similar al
art. 22.3 del EBEP, establece que “… retribuye el grado de interés, iniciativa o
esfuerzo con que el personal funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o
resultados obtenidos. Su percepción no será fija y periódica en el tiempo y exigirá la
previa planificación de los objetivos a alcanzar y la posterior evaluación de los
resultados obtenidos.”
La Disposición final cuarta de la citada Ley 4/2021, de aplicación al personal que
presta servicios en la administración local, establece que el Capítulo dedicado al
régimen retributivo y de la Seguridad Social en ella previsto entrará en vigor “en el
momento que entren en vigor las disposiciones reglamentarias que los desarrollen,
siendo aplicables hasta entonces las disposiciones vigentes que no se opongan a lo
establecido en el resto de la presente ley y en el texto refundido de la Ley del
Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre.”
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Preámbulo

En el art. 5 del RD 861/1986 contiene las normas por las que se rige el complemento
de productividad, que según la definición legal del apartado 1º del citado artículo,
está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés e iniciativa con que la persona funcionaria desempeña su trabajo.
Sobre las circunstancias que deben concurrir para la asignación del complemento, el
apartado 2º del art. 5 indica que “La apreciación de la productividad deberá realizarse
en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño
del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.”
En cuanto a la posible consolidación del complemento y la publicidad que ha de
darse a las cantidades que percibe el funcionariado por este concepto, los apartados
3º y 4º del art. 5 son taxativos al establecer que “En ningún caso las cuantías
asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo
originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las cantidades que perciba
cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los
demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales.”
En lo que respecta a la cantidad que puede destinarse a la asignación del
complemento, el apartado 5º del art. 5 prescribe que “Corresponde al Pleno de cada
Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la
asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 7.2, b), de esta norma.”
El art. 7.2 b) fija los límites a la cuantía global de los complementos de productividad
que serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para
cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las
cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de
retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. De dicha cantidad
se destinará hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
En cuanto a la distribución del complemento y la asignación individual a cada
persona empleada, establece el apartado art. 6º del art. 5 que “Corresponde al
Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los
diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de
productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno.”
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio también
condicionan la percepción de este complemento a circunstancias objetivas
relacionadas con el puesto de trabajo y el desempeño del mismo, y en su caso, con
el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados.
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Por tanto debemos remitirnos en materia de complemento productividad a lo
establecido con carácter general en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984 de medidas
para la reforma de la Función Pública, y más en concreto, a lo dispuesto en el Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de las retribuciones del
personal funcionario de la Administración Local.

La estructura retributiva del personal empleado público del Ayuntamiento de Alcoy es
idéntica para los colectivos integrantes del mismo (personal funcionario y laboral),
razón por la cual la normativa de aplicación al personal funcionario ha de ser
extensiva al resto de personal empleado público.

Es objeto del presente acuerdo determinar los criterios generales y objetivos de
asignación individualizada del complemento de productividad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El contenido del presente acuerdo será de aplicación al personal empleado público
que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Alcoy, sea cual sea su régimen
jurídico (personal funcionario de carrera o de carácter interino, laboral fijo, indefinido
o temporal).
Queda excluido del ámbito del presente acuerdo el personal eventual que realiza
funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
Artículo 3. Participación sindical y transparencia
De todos los acuerdos que se tomen en base a la aplicación del presente
Reglamento, se dará cuenta en la Mesa General de Negociación, con una
periodicidad no superior a cuatro meses, con el fin de realizar un seguimiento y
control de su aplicación, al margen de que previamente se informe mediante copia de
las Resoluciones efectuadas con carácter inmediato.
Además, de conformidad con el art. 23.3 de la Ley 30/1984, de medidas para la
reforma de la Función Pública, se procederá, dentro de los dos primeros meses del
año, a la publicación en la intranet municipal y donde legalmente pueda proceder, de
todos los complementos de productividad otorgados en el ejercicio anterior con todos
aquellos conceptos que no vulneren la legislación vigente.
Artículo 4. Complemento de productividad en supuestos de sustitución de
funciones o tareas de rango superior por ausencia o enfermedad de la persona
titular del puesto de trabajo, así como en los supuestos de vacante.
La sustitución de funciones de un puesto de trabajo, en casos de ausencia o
enfermedad de su titular, podrá dar lugar a la percepción de una asignación, en
concepto de complemento de productividad, con destino a la retribución de la carga
de trabajo extraordinaria, el interés y la iniciativa que supone para el personal
afectado el desempeño de las funciones encomendadas, de categoría superior, por
sustitución de la persona titular de un determinado puesto de trabajo.
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Artículo 1. Objeto.

La percepción de complemento de productividad requerirá en todo caso de informe
del servicio, departamento o, en su caso, área, donde se ponga de manifiesto la
situación de ausencia producida, la identificación del personal empleado público que
realizará o que ha realizado las funciones o tareas en sustitución de la persona titular
del correspondiente puesto y, por último, la indicación expresa sobre la asunción de
las funciones propias del puesto que se sustituye.
El informe referido en el párrafo anterior deberá ser remitido al departamento de
Recursos Humanos, cuya Concejalía emitirá propuesta de resolución en el que
queden reflejadas las siguientes circunstancias:
 Personal empleado público sustituido y sustituto.
 Fecha de efectos de la sustitución.
 Determinación de las funciones asumidas por el personal sustituto.
El complemento de productividad a abonar será calculado por diferencias entre las
retribuciones complementarias fijas (Complemento de Destino y Complemento
Específico) del puesto superior y las correspondientes al puesto que desempeña el
personal al que se le asignen las funciones de aquél.
Artículo 5. Complemento de productividad en supuestos de realización de
tareas al margen de las señaladas para cada uno de los puestos de trabajo.
En casos extraordinarios, cuando circunstancias puestas de manifiesto mediante
previa solicitud del servicio, conformado por la Concejalía delegada del mismo,
establezca la necesidad o conveniencia de realizar por determinada persona
empleada tareas al margen de las establecidas para su puesto de trabajo, se
retribuirá dicha circunstancia mediante un complemento de productividad, a abonar
en una única vez, cuyo importe no podrá exceder del Complemento de Destino
mensual del puesto ocupado.
También podrá percibirse este complemento de productividad por la asunción de
forma extraordinaria de trabajos necesarios que requerirían una contratación externa.
Para valorar la realización de dichas tareas objetivamente, deberá acreditarse de
forma motivada que se ha obtenido o se va a obtener un ahorro o mayores ingresos
para la administración local, así como la dificultad técnica del trabajo realizado. En
estos casos la cantidad a abonar deberá ser inferior y proporcional al coste externo
previsto, no pudiéndose superar en ningún caso la cantidad de 2.000 euros. Se
efectuará una propuesta de retribución que deberá venir conformada por la Jefatura y
la Concejalía del servicio.
En ambos supuestos, las tareas encomendadas deberán realizarse además de las
inherentes al puesto, y deberán estar relacionadas con el desempeño del mismo.
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En caso de vacante, deberá existir previamente resolución aprobando una atribución
temporal de funciones a favor de la persona que realice las tareas del puesto
vacante, que se regirá de acuerdo con la normativa de aplicación.

Artículo 6. Complemento de productividad por aplicación y cumplimiento de
programas de mejora por objetivos.

Para valorar que dicha mejora es real y objetiva deberá acreditarse de forma
motivada una actuación que contribuya a resolver asuntos de especial dificultad
técnica, una mayor eficacia en la tramitación administrativa general o en la prestación
de servicios, y otros similares.
Para que resulte de aplicación se definirá el correspondiente programa de mejora, el
cual exigirá previa constitución formal mediante informe razonado de la Jefatura o
Dirección del servicio a la que se le encomendarán tareas concretas y plazos para su
ejecución, con la conformidad de la Concejalía delegada, así como el importe a
abonar en caso del cumplimiento de los objetivos marcados.
En cuanto al importe asignado a cada programa de mejora, se repartirá entre el
personal integrante del ámbito afectado, de acuerdo con el criterio interno de cada
grupo que quedará determinado en el momento de la constitución del mismo y que,
en todo caso, deberá tener en cuenta la cualificación técnica del trabajo y del
personal, el número de personas a participar, objetivos a conseguir, tareas a realizar
y volumen de trabajo a desempeñar, trascendencia jurídica, repercusión económica
para la hacienda local y plazo para su realización.
Las cantidades a abonar por persona no podrán exceder de un tercio del
Complemento de Destino mensual del puesto ocupado. La cantidad citada se
entenderá limitada mensualmente en caso de que el programa tenga una duración
superior, y ésta no podrá ser superior a cuatro meses.
En cualquier caso, el programa deberá contener indicadores de gestión y/o de
calidad que deberán ser medidos y acreditado su cumplimiento con carácter previo a
la resolución que apruebe el pago de la productividad.
Artículo 7. Rendimiento especial en periodo navideño.
Para aquel personal que preste servicio en periodo navideño, y atendiendo a la
peculiaridad de estas fechas y a la conciliación familiar del personal, se establece lo
siguiente:
El personal que preste servicios extraordinarios para reforzar el servicio durante los
días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 4 y 5 de enero, será remunerado con la cantidad
de 75 € por turno trabajado, en concepto de productividad, además del precio de los
servicios extraordinarios que realicen.
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Este criterio tendrá por objeto incentivar el rendimiento extraordinario dirigido a
mejorar los resultados cuantitativos y cualitativos de la actuación
administrativa/técnica general de la Corporación, tanto en el funcionamiento interno
de la administración local, como en la eficacia y calidad de los servicios prestados a
la ciudadanía.

El personal que preste servicio dentro de su turno ordinario (según su cuadrante
anual) en los turnos de noche de los días 24, 25 y 31 de diciembre, en el turno de
mañana del día 1 de enero, y/o en los turnos de tarde de los días 4 y 5 de enero,
será retribuido con la cantidad de 115 € por turno de trabajo.

Disposición adicional primera.
Deberán articularse por la Mesa General de Negociación los mecanismos
correspondientes con el fin de eliminar todos aquellos complementos por
productividad que vengan siendo percibidos por el personal de este Ayuntamiento
con carácter periódico y mensual.
Disposición adicional segunda.
Todas aquellas tareas realizadas por el personal de este Ayuntamiento, no incluidas
en el articulado de este Reglamento y que puedan suponer un incremento horario
con el fin de realizar las tareas que tienen encomendadas los diferentes puestos de
trabajo, no serán retribuidas mediante complementos por productividad, aplicándose
en su caso una retribución por realización de servicios extraordinarios.
En ningún caso se podrá reconocer cuantías en concepto de Complemento de
Productividad cuando se otorguen gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados por una misma persona fuera de su jornada laboral ordinaria, con motivo
de la misma actividad o causa y durante el mismo período de tiempo.
Disposición final.
El presente acuerdo, una vez aprobado, entrará en vigor tras la publicación del texto
íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, y finalizado el
plazo establecido de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Exponer a información pública su aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento con el objeto de que, durante 30
días, las personas o entidades interesadas puedan presentar reclamaciones y/o
sugerencias. Si se presentaran reclamaciones y/o sugerencias, éstas serán resueltas por el
Pleno, previamente a la aprobación definitiva de este Reglamento. En el caso de no
presentarse reclamaciones, dentro del plazo fijado, este Reglamento se considerará
aprobado definitivamente.
TERCERO.- Publicar íntegramente el texto de este Reglamento en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, después de su aprobación
definitiva, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Las cantidades descritas en los puntos anteriores se refieren a la realización del
turno completo. En caso de que éste no se realice entero, se abonará la parte
proporcional.

En la sesión extraordinaria del pleno de 5 de julio de 2019, se acordó designar a los
representantes de este Ayuntamiento en los órganos colegiados en que debe estar
representada la Corporación. Dicha representación ha sido modificada posteriormente por
acuerdos del pleno de 06-09-2019 y 04-10-2019.
Vista la propuesta realizada por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, de fecha 1005-2021, en la que se propone un cambio de sus representantes en el Consejo Agrario
Municipal de Alcoy, en la Comisión de Seguimiento de la Concesión de la Gestión Indirecta
del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y en el Consell de Benestar Social, y con el
fin de actualizar la representación de la Corporación en los citados órganos colegiados.
Visto el informe del Técnico de Administración General del Gabinete Jurídico, de fecha 11 de
mayo de 2021.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y del concejal no
adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), y con la abstención de los concejales
del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Designar a los representantes de este Ayuntamiento en los siguientes
órganos colegiados:
CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE ALCOY
Concejal Representante Titular: ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, en sustitución de
Marcos Eduardo Martínez Coloma
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Concejal Representante Titular: ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, en sustitución de
Marcos Eduardo Martínez Coloma
CONSELL DE BENESTAR SOCIAL
Representante Titular: ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, en sustitución de Marcos
Eduardo Martínez Coloma
Se mantienen el resto de delegaciones realizadas según los acuerdos plenarios de 05-072019, 06-09-2019 y 04-10-2019.
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10. 12873/2021 SECRETARIA GENERAL
MODIFICACIÓ DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados
afectados.

Visto el informe del Técnico de Gestión Tributaria de fecha 24 de mayo de 2021, esta
concejalía efectúa las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES DE HECHO
“Objeto de la solicitud. Es objeto de la solicitud la declaración de especial
interés o utilidad municipal de la actividad desarrollada por UMIVALE en Alcoy a los efectos
de la concesión de la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles regulada en el
artículo 74.2 quáter 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) ; respecto del inmueble sito en la calle Roger de Llúria núm. 6, referencia
catastral 9762802YH1896S0001PQ, UMIVALE es cesionaria del inmueble, amparada en
los artículos 25 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la
Seguridad Social y 29 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la seguridad social.

A la presente solicitud le son de aplicación los siguiente hechos y
fundamentos:
HECHOS:
Primero.- UMIVALE es cesionaria del inmueble sito en la calle Roger de
Llúria núm. 6, referencia catastral 9762802YH1896S0001PQ.
Segundo.- Solicita la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del
referido recibo al amparo de los artículos 74.2 quáter y 4.4 del RDL 2/2004 y de la
Ordenanza fiscal, respectivamente.
Tercero.- Resume sus alegaciones en el punto quinto de su escrito y como
conclusiones hace constar:
- La bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles es una bonificación potestativa,
voluntaria para la Corporación, que podrá o no contemplarla en la Ordenanza fiscal y que
una vez contemplada en la Ordenanza deja de ser discrecional y se convierte en carácter
reglado, quedando sometida a los requisitos que la propia Ordenanza establece.
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11. 30419/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
SOL·LICITUD DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÉS O UTILITAT MUNICIPAL DE
L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA PER UMIVALE A EFECTES DE LA BONIFICACIÓ DE
L’I.B.I.

Quinto.- UMIVALE, según expone en su propio escrito, es una Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social y tiene la condición de Entidad del Sistema Nacional
de Salud, y colabora, por tanto, en la prestación de un servicio general y universal para sus
trabajadores asociados, la salud, reconocido constitucionalmente y cuyas administraciones
competentes para su regulación y prestación son el Estado y la Comunidades Autónomas;
siendo el Estado el único competente para establecer beneficios fiscales en la
administración Local mediante ley.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Es competente el Pleno del Ayuntamiento para tramitar el presente
expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos citados 74.2 quáter y 4.4, del
RDL 2/2004 y de la Ordenanza fiscal, respectivamente.
II.- De si concurre o no el “especial interés o utilidad municipal”
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- Para beneficiarse de la bonificación deben concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, debiendo quedar acreditado en el
expediente las circunstancias concretas. Correspondiendo al Pleno de la Corporación
señalar cuáles son los supuestos y requisitos para que se consideren o se aprecien las
circunstancias citadas.
- Que, además de las actividades expresamente calificadas por el Ayuntamiento
como de “especial interés o utilidad municipal” pueden haber otras actividades que cumplan
los requisitos exigidos debiendo analizar cada caso concreto.
- La actividad asistencial desarrollada por umivale, en general y durante la crisis
sanitaria en particular, reporta objetivamente utilidad al municipio de Alcoy y a sus
ciudadanos debiendo recibir la calificación de “especial interés o utilidad municipal” y
resultándole de aplicación la bonificación en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Cuarto.- Manifestamos nuestra conformidad con las las tres primeras
conclusiones expuestas en el punto anterior por la solicitante pero no con la cuarta, que es
la que desencadenaría , en su caso, el derecho a la bonificación, por estimar que el interés
que exige la regulación ha de ser especial y no general como el de UMIVALE, y así lo
exigen la literalidad de los preceptos legal y de la Ordenanza Fiscal, argumento que
pasamos a desarrollar en los fundamentos de derecho: en concreto analizaremos si
concurre en este caso concreto el especial interés o utilidad municipal al que se refiere
la legislación vigente, o, por el contrario, UMIVALE presta servicios con intereses generales
enmarcados en el sistema general de salud que afecta a competencias estatales y
autonómicas, no locales, y a la prestación de un servicio público esencial y/o universal a los
asociados relacionado con la la salud; no prestan un servicio de especial interés o utilidad
municipal; pues en otro caso todos los servicios públicos esenciales y/o universales que se
prestan: seguridad (comisarias...), educación (centros de enseñanza...), salud (hospitales,
atención primaria.. ), justicia (juzgados, cárceles...)…tendrían derecho a la bonificación si la
rogaran; y veremos como no siempre es así, ni puede ser, so pena de vulnerar el principio
de legalidad tributaria y los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia
financiera.

.
La normativa tributaria se interpretará con arreglo a lo dispuesto en el artículo
3.1 del Código Civil, y cuando no estén definidos los términos en la normativa tributaria en
su sentido jurídico técnico o usual (artículo 12 LGT).
El Artículo 3.1 del código Civil establece:
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
aquellas.
Según el diccionario de la RAE el adjetivo especial (interés o utilidad)
significa:
“1.Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. Adj.2. Muy
adecuado o propio para algún efecto.
Es decir, especial se contrapone a general que significa común, frecuente, usual.
Así pues la solicitante debería acreditar el interés especial, no el general.
III.-De los beneficios fiscales en la Administración Local: los beneficios
en el IBI.
Los beneficio fiscales en la administración local están sometidos al principio
de legalidad (artículo 9 Ley 58/2003), son de aplicación restrictiva y no cabe la extensión
análogica mas allá de sus términos estrictos (artículo 14 LGT de la Ley 58/2003), razón por
la que en el caso que nos ocupa, tener por especial interés o utilidad municipal lo que es
un interés general, según se ha visto, vulnera el citado precepto de la LGT, así como el 3,1
del Código Civil y el artículo 12 de la Ley 58/2003; confundiendo la literalidad del precepto
sustituyendo el adjetivo “especial” por el “general” lo que cambia literalmente su significado
jurídico adoptando una postura de novación
interpretativa y extensión analógica (no
restrictiva ) del precepto que contraría su literalidad. El legislador calificó el interés de
especial, no de general, y a ello tenemos que atenernos.
De otro lado, la configuración legal de los beneficios fiscales en el IBI es la
siguiente:
El legislador ha establecido determinados supuestos de no sujeción en el
artículo 61.5 del RDL 2/2004.
De este precepto se desprende que el legislador considera que todos los
bienes inmuebles salvo las escasas excepciones que establece están sujetos al IBI. No se
establece ninguna no sujeción a bienes del sector de la salud, salvo bienes municipales, de
propiedad municipal, destinados a un servicio público gestionado por el propio ayuntamiento
y que fuera de la salud articulo 61.5
En el artículo 61.2 regula las exenciones y tampoco aquí se establecen
exenciones para el sector sanitario o de la salud, sean públicos los bienes o sean privados.
Y tampoco en las bonificaciones obligatorias reguladas en el artículo 73.
Es el artículo 61.3 regula con carácter general las exenciones del sector
sanitario o de la salud, y las condiciona a que los titulares de los centros sanitarios sean de
titularidad pública, no privada, y el centro de UMIVALE es privado; por tanto no cumple la
condición además de que este precepto no ha sido desarrollado en Ordenanza Fiscal y por
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.

UMIVALE funda su solicitud en el artículo 74.2 quáter de la LRHL que está
pensado para actividades que revistan un especial interés o utilidad, no un interés general
como el de UMIVALE. De haber querido el legislador lo hubiera introducido en el artículo
61.3 y al no hacerlo hay que acreditar que concurre el especial interés o utilidad municipal,
mas allá del interés general, por concurrir causas vinculadas al propio municipio que sean
especiales. En el solicitante no concurren estas circunstancias mas hallá del interés general
y del cumplimiento de su objeto social o mutual en relación con la legislación sanitaria que le
es aplicable.
Si todos los sujetos pasivos que ostentan un interés general o prestan
servicios públicos esenciales y/o universales pudieran acceder a esta bonificación
potestativa, el Estado, de hecho, habría regulado por la puerta de atrás un beneficio fiscal
que debiera ser compensado a los ayuntamientos en cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 9 del RDL 2/2004, so pena de vulnerar los principios de autonomía municipal ( Art.
137 y 140 CE) y suficiencia financiera (142 CE) y si no lo ha hecho y ha introducido un
adjetivo calificativo, “especial”, para matizar los sustantivos, “interés o utilidad”, en
relación con las características e idiosincrasia de cada ayuntamiento de los mas de 8000
municipios de España (que en muchos casos pueden coincidir) ; a esa interpretación hemos
de ceñirnos. Tampoco lo a regulado como obligatorio como para otro tipo de inmuebles:
seguridad nacional, centros educativos.
UMIVALE tan solo ha acreditado un interés general, no especial.
Visto cuanto antecede, SE INFORMA:
Que, a juicio del informante, no concurre en la solicitante el requisito legal
establecido para la obtención de bonificación solicitada por no concurrir un especial
interés o utilidad municipal; todo ello salvo mejor parecer del Pleno Municipal, órgano
competente para la resolución del presente expediente.
En su caso, el Pleno Municipal deberá establecer el porcentaje de
bonificación aplicable cuyo establece la ley en el 95%”.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y del concejal no adscrito,
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Desestimar la solicitud de declaración de especial interés o utilidad
municipal a la activitat desarrollada por UMIVALE a efectos de la bonificación del I.B.I., al
no concurrir en la solicitante el requisito legal establecido para la obtención de bonificación
solicitada.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
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tanto no resulta de aplicación. Este es el precepto general aplicable al sector sanitario y de
la salud y la ley con carácter general ha excluido a los centros privados.

Dada cuenta del expediente de referencia.
Resultando que con fecha 20-7-2000 se formalizó el contrato de CONCESIÓN DE LA
GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY. C.445 con la
mercantil SERAGUA, SA, con CIF A-26019992, por una duración de 20 años, por lo que la
vigencia del contrato es hasta el 20 de julio de 2020.
Visto que el día 5 de junio de 2020, el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria, adoptó
entre otros acuerdos, autorizar la prórroga por el periodo de 1 año del contrato CONCESIÓN
DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY. C.445, a la
mercantil FCC AQUALIA, S.A., con CIF nº A26.019.992, con las mismas condiciones
contractuales y con efectos desde el 20 de julio de 2020 hasta el 19 de julio de 2021.
Visto que en fecha 13 de abril de 2021 el Ayuntamiento de Alcoy remite notificación a la
mercantil adjudicataria para que manifieste su voluntad expresa de prorrogar el contrato de
“Concesión de la gestión indirecta del servicio público de abastecimiento de agua potable a
domicilio dentro de término Municipal de Alcoi”, por un año más y consta en el expediente
escrito de fecha 15 de abril de 2021 de la mercantil adjudicataria, en el que manifiesta la
voluntad de la prórroga.
Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del contrato emitido por el Técnico
de Administración General de Inspección General de Servicios, departamento responsable
del contrato, de fecha 22/04/2021.
Visto el informe jurídico del TSA del Departamento de Contratación, de 07/05/2021, del tenor
literal siguiente:
“El contrato para la CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALCOY .C.445 fue adjudicado mediante sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno efectuada el 19-7-2000 y formalizado el 20-7-2000, a favor de la
mercantil SERAGUA, SA, con CIF A-26019992,por una duración de 20años, por lo que la
vigencia del contrato era hasta el 20 de julio de 2020.
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12. 10329/2021 CONTRACTACIÓ
2a PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL
SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, DINS EL TERME
MUNICIPAL D’ALCOI. C.445
Sr. Secretari:
Cal indicar que aquest punt requereix majoria absoluta donat el canon que comporta el
contracte.

La cláusula CUARTA del contrato establece que: “la concesión se otorgará por un plazo de
20 años, contados a partir de la fecha en que se formalice el contrato. Finalizado el plazo
inicial de duración del contrato de concesión, el mismo, previo acuerdo expreso de las
partes, podrá prorrogarse por períodos de un año hasta el máximo legal.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2020 adoptó,
entre otros, el acuerdo de cambio de denominación social de la entidad “AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SA”, por el de “FCC AQUALIA, SA”
El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2020, adoptó
entre otros acuerdos, autorizar la prórroga por el periodo de 1 año del contrato CONCESIÓN
DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY. C.445, a la
mercantil FCC AQUALIA, SA, con CIF nº A26.019.992, con las mismas condiciones
contractuales y con efectos desde el 20 de julio de 2020 hasta el 19 de julio de 2021.
Dado que el contrato comprende la explotación de un servicio público, el máximo legal se
debe entender de 25 años (compresivo tanto del periodo de vigencia inicial más las
prórrogas que se pudiesen producir) por aplicación del artículo 158 de la Ley 53/1999, de 28
de diciembre reguladora de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley
aplicable por fecha de adjudicación del contrato (19 de julio de 2000) y por el juego de la
Disposición Transitoria Primera de la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
Consta en el expediente informe favorable a la prórroga del contrato emitido por el Técnico
de Administración General de Inspección General de Servicios, departamento responsable
del contrato, de fecha 22/04/2021 y escrito de fecha 15 de abril de 2021 de la mercantil
adjudicataria en la actualidad con la denominación FCC Aqualia, SA, en el que manifiesta la
voluntad de la prórroga.
Considerando que la competencia para la tramitación de este expediente de prórroga al
Pleno, a tenor de lo dispuesto al artículo 22,n), en relación con el artículo 88 del texto de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local vigente en el momento
de la tramitación del expediente.
A la vista de lo que antecede, el TSA de Contratación, vista la voluntad del contratista
adjudicatario y la conformidad del servicio, el que suscribe considera que puede accederse a
autorizar la prórroga, por un año, del contrato de CONCESIÓN DE LA GESTIÓN
INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A
DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY. C.445 a la mercantil “FCC
AQUALIA, SA” con CIF A-26019992 con las mismas condiciones contractuales y con efectos
desde el 20 de julio de 2021 hasta el 19 de julio de 2022.”
Considerando que la competencia para la tramitación de este expediente de prórroga
corresponde al Pleno, a tenor de lo dispuesto al artículo 22. n), en relación con el artículo 88
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Mediante acuerdo de Pleno de 29 de noviembre de 2002, se aceptó el cambio de
denominación social de la entidad “SERAGUA, SA” por el de “AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, SA”

del texto de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local vigente
en el momento de la tramitación del expediente.

Primero.- Autorizar la 2a prórroga por el periodo de 1 año del contrato de la CONCESIÓN
DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOY. C.445, a la
mercantil FCC AQUALIA, SA, con CIF nº A26.019.992, con las mismas condiciones
contractuales y con efectos desde el 20 de julio de 2021 hasta el 19 de julio de 2022.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a los departamentos de
Contratación y Obras y Servicios.
Sr. Alcalde:
Supose que hi hauran intervencions.
Sr. Abad: Bon dia a tots...
Sr. Alcalde: Perdó...
Sr. Abad: Això anava a dir, si
Sr. Alcalde: No m’ensenyaré.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies, bon dia a tots els que enseguixen i a tots els presents.
Bé, sobre este punt destacar que és la segona ocasió en la que es presenta esta pròrroga.
Ja vam tindre este mateix punt fa un any. I bé, malgrat que s’ha presentat en el tema quant a
estudis sobre el problema i tal, doncs continuem tenint a data de hui este assumpte per
tancar. Jo considere que és necessari prorrogar el contracte perquè no podem deixar sense
servei d’aigua a la nostra població; però si que he de dir també que s’hauria de fer ja
d’alguna manera possibilitar a l’any que ve açò no tornara a passar i que estiguera ja tancat
este tema.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde, buenos días a todos los compañeros y a los que nos
siguen desde casa.
Todos sabemos que el agua es un bien necesario para la vida y por ello el agua es gratuita,
pero no deja de tener una gestión para que esa agua llegue hasta nuestras casas, y esa
gestión tienen un coste.
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A la vista de lo anterior y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Obras
y Servicios, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales
de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PODEM (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, y los votos en contra de los concejales de los
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y
GUANYAR ALCOI (2), adopta los siguientes acuerdos:

Vamos a votar a favor de esta segunda prórroga, como ya dijimos. Esperamos que el
gobierno local solucione el problema antes de terminar la legislatura.

Pero quiero terminar diciendo que ni el gobierno ni el resto de grupos políticos que durante
años sabían que en 2020 terminaba la concesión de la gestión del agua no han hecho nada.
No solo se puede reprochar la inacción del PSOE, que lleva más de la mitad de la concesión
gobernando, sino que también es culpa de la pésima oposición que han realizado el resto de
grupos. Ahora quieren ganar rédito político echándole la culpa al gobierno local.
Para Vox todos son iguales de culpables. Han dejado terminar las concesiones para atacar
al gobierno. No defiendo al PSOE, solo confirmo la inacción de todos los grupos políticos
que sabiendo la fecha de finalización, podrían haberse puesto manos a la obra para
desarrollar un proyecto actualizado que cubriera todas las necesidades de los ciudadanos
de Alcoy. Gracias.
Sr. González: Gràcies senyor alcalde, bon dia a les persones que ens seguixen des de casa
per les xarxes, i a tots els regidors i les regidores que estem ací.
Com veiem, açò és l’etern retorn de Nietzsche, no?, o... mentres estem revivint cicles, sense
que estiga clar, o el mite de Sísif esperant... espentant una roca enorme costera amunt cada
dia perquè sempre caiga i haver de començar de nou. Podrien ser metàfores d’allò que vivim
ací a Alcoi amb este contracte, i si l’aigua no fora una cosa tan seriosa i pensàrem en
l'absurd de la situació, podríem dir també que estem en el dia de la marmota, com en la
pel·lícula, no?, condemnats a repetir la mateixa situació una i un altra vegada. Ens trobem
ací un any més repetint açò, i sense saber per què no eixim d’esta repetició perquè no s’ha
fet la feina que devia de fer-se.
Fa un any se’ns demanava que donarem el nostre suport a prorrogar este contracte,
prometent que tot i que no s’havia treballat abans, es treballaria, que es necessitava temps.
Se’ns acusava l’any passat també de voreu tot negatiu, però ja em diran que hi ha de positiu
en deixar passar els anys, els anys, i anar prorrogant un contracte que tothom, al final, es
col·lectius ciutadans, els tècnics municipals, els tècnics externs, tots els assessors que
opinen sobre el tema, i tots els grups polítics de l’ajuntament, el govern inclòs, reconeixem
que tots diem que el contracte és molt deficient, que no existix cap instrument per controlar
la tasca i els beneficis que puga tindre l’empresa adjudicatària. I ací es que s’havia de fer
una feina que no s’ha fet, i ha hagut temps per a fer-la. Han hagut vint anys, ara vint-i-un ja, i
hem estat esperant que acabara el contracte per a poder millorar la situació. I d’eixos vint
anys, com ja s’ha dit, deu anys són del Govern de Toni Francés, i han tingut deu anys per a
preparar el contracte amb temps, per a valorar totes les opcions, per a preparar informes o
demanar-los a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com demanaven alguns, o
a una empresa o al que es decidira, i han tingut deu anys per a debatre-ho tranquil·lament i
de forma oberta amb la ciutadania, per a preguntar tota la informació que es té i per a
reflexionar, per a buscar les millors fórmules amb temps, però no s’ha fet. I no s’ha volgut
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Como hemos recibido unos informes sobre la gestión del agua que vamos a trabajar entre
todos los grupos políticos, estoy seguro que durante este segundo año de prórroga
elaboraremos un proyecto que beneficie a los ciudadanos, por lo que invito a los grupos
políticos a que dejen su ideología a un lado y se centren en el bienestar de los ciudadanos,
tanto económica como socialmente.

Sr. Santiago: Gràcies senyor alcalde i molt bon dia a tot el món.
Des del principi de legislatura des de podem ens vam fixar com a un dels principals objectius
estirar els horitzons del govern municipal. I així ho hem fet fins ara, sobretot en el tema de la
gestió de l’aigua.
Ara fa un any vam demanar la creació de l'empresa pública amb l'objectiu de recuperar
serveis bàsics privatitzats. I l'empresa pública a la nostra ciutat ja ha iniciat el seu camí per a
veure la llum més prompte que tard.
Vam considerar necessari que es realitzara un estudi tècnic per a la gestió de l'aigua. I ja el
tenim damunt de la taula tots els grups de la corporació.
Un estudi que ens ha de servir per a tindre la millor radiografia possible dels serveis
d'abastiment d'aigua i de clavegueram de la nostra ciutat.
També vam creure convenient que es realitzara un estudi jurídic per a saber en quin marc
normatiu ens trobem. I també tots els grups ja disposem d'ell.
En el seu dia vam dir que el nostre suport no era un xec en blanc.... i fins ara ... hem
aconseguit estirar els límits del Govern Municipal i apropar-los al nostre projecte de ciutat. I
des de Podem ho volem posar en valor.
Però de la mateixa manera entenem que hem de continuar treballant i hem d’anar una
miqueta més enllà. Ara i amb l'objectiu de continuar donant passes en la recuperació del
servei d'aigua, demanem un espentó més perquè la remunicipalització del servei siga una
garantia de qualitat per a la nostra ciutat; per això, des de Podem volem continuar espentant
al Govern Municipal cap a la recuperació del servei d'aigua i li demanem que done un pas
més i encomane la redacció d'un Informe econòmic sobre la viabilitat de la remunicipalització
del servei d'aigua. Tal i com recull, precisament, l’informe jurídic que tots els membres de la
Corporació ja tenim.
Per això, i amb l'objectiu de continuar avançant en la recuperació del servei d'aigua des de
Podem realitzem el següent prec al govern municipal amb l'objectiu de reforçar la nostra
confiança i no votar en contra:
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fer-ho així perquè, per un costat es ven que anem a defensar els interessos dels alcoians, i
per un altre es deixa passar el temps. Perquè realment, al contrari del que parlava de l’etern
retorn, que sembla que no hi ha un objectiu, ací sí que hi ha un objectiu, sí que hi ha altres
interessos. No els interessava electoralment clavar-se en açò la passada legislatura i
treballar-ho amb temps. Els interessava més deixar-ho apanyat per a esta, i per vendre la
moto al final de la legislatura de la bona gestió de cara a les pròximes eleccions i erigir-se
com a salvadors del poble. Però no s’han defensat els interessos de la ciutadania alcoiana i
està jugant-se amb els diners dels alcoians pensant nomes en els seus interesso. Continue
en la segona intervenció.

«Que es realitze un estudi econòmic sobre la viabilitat econòmica i financera de la
recuperació del servei d'aigua a la nostra ciutat a la nostra ciutat perquè ja són molts els
municipis que han demostrat que la remunicipalització del servei d'aigua és més eficient que
l'actual model de gestió indirecta». Gràcies.

Bueno, la prórroga del contrato de abastecimiento de agua potable es un mal negocio para
todos los vecinos, porque evitará que el servicio, que acumula ya más de 20 años en manos
de la misma firma, salga a concurso y la competencia por hacerse con el contrato suponga
mejores condiciones para nuestro Consistorio.
No conocemos un solo motivo técnico o económico por el que este contrato deba ser
prorrogado, de lo que deducimos que las razones que han provocado esta decisión son de
otra índole.
A nuestro juicio, desechar la competencia y la libre concurrencia evita que las empresas del
sector pujen a la baja por el precio del servicio, lo que al fin y al cabo supondría un ahorro
para todos los contribuyentes de Alcoy, y podría suponer una bajada de impuestos, una
reducción de la deuda municipal o una mejora del servicio.
Además, el único informe técnico del que disponemos es el que emite el Técnico de
Administración General de Inspección General de Servicios, que da un informe favorable a
la prórroga por ser legal la explotación de un servicio público por un máximo legal de 25
años, comprendiendo los 20 de contrato más las prórrogas que se pudiesen producir. Sin
embargo, no estamos hablando de legalidad o no, está claro que la prórroga es un sistema
que se utiliza a menudo en los ayuntamientos; pero ningún informe económico, o técnico
avala la propuesta de la prórroga en base a algún tipo de mejoría para el ciudadano o el
propio servicio.
Por estos motivos, consideramos que no prorrogar de forma automática el contrato vigente y
sacar en su lugar un nuevo pliego a licitación para que resulte más ventajoso para el
municipio de Alcoy, sería lo idóneo, por lo tanto, no volveremos a votar a favor, tal como
hicimos el año pasado cuando se propuso la prórroga por primera vez.
Una prórroga que salió adelante de forma muy justita y, aún así, el gobierno local no ha
entendido el mensaje y propone que se prorrogue otra vez. Va a salir adelante, ya lo hemos
oído, pero no será con el apoyo de Ciudadanos. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies senyor alcalde. Salutacions als companys de la Corporació i a tots els
alumnes que ens seguixen per les xarxes socials i que intervendran seguidament.
Al ple de 29 d’octubre de 2019, 2018 perdó, ja deia el senyor Martínez «els socialistes som
un poc més pragmàtics» en este famós debat públic, o privat, i el que ha de ser serà. I el
que demanava, bàsicament, és ser eficient i després ja vorem de quina de les maneres es
gestiona millor, és un plantejament, i és correcte, l’eficiència sobretot per al tema dels
alcoians.
Fa un any deia vosté que no va arribar a temps per a revisar el contracte, que era, o bé per
l’inici de la legislatura, que si no volien governar la resta de partits de l’oposició, que si era
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Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde y buenos días a todos.

Ha passat un any de la pròrroga, i ara un altre està a les portes, i la pròxima pròrroga
acabarà pràcticament en les portes de les properes eleccions; i vosté tornarà a dir, com ja
ens va dir la legislatura passada, que això ho deixarà per a la següent Corporació perquè no
vol prendre la determinació. Espere que no siga així. De veritat, espere que no siga així;
perquè si no serà una fantàstica pilotada i avant durant dos legislatures. Això tampoc és ser
eficient.
Ha tingut la possibilitat, però no ha tingut la voluntat de canvi de contracte per la millor
situació de tots els alcoians. O bé l’empresa pública que estaven plantejant que defensem, o
bé un contracte, però tampoc ho han fet, tampoc és ser massa eficient.
Al ple de fa un any parlàvem de control de l’empresa i vosté defensava que es feien, i que es
fan els controls; a mi em pareix perfecte, però el passat mes de març li preguntàvem per les
extraccions d’aigua dels aqüífers i la facturació en relació a les extraccions del 2018 i el
2019. L’informe que ens va passar és que es trauen 4.320.000 m 3 a l’any, es facturen
2.591.000, hi ha una diferència d’un 40% dels m3 ja, i li vam preguntar... i li vam preguntar... i
li vam preguntar «no incluye aguas municipales, su contaje y mantenimiento», perfecte,
genial; però li hem preguntat, en el mes de maig, li vam tornar a preguntar «desglosse eixa
informació, diga'ns quina». A hores d’ara encara no tenim res, no hi ha control. O siga,
vostés parlen d’un control, i el control no existeix. Gràcies.
Sr. Ruiz: Gràcies senyor alcalde, bon dia companys, és un plaer retrobar-vos ací,
presencialment. Una salutació també a tots els alumnes d’escoles que estan seguint el
plenari i a totes les persones que també estan seguint el plenari a través d’internet.
Ens preocupa moltíssim la lentitud amb que el govern municipal dona resposta als
problemes que té la ciutat. I l’actual servei d’abastiment d’aigua potable, realment presenta
problemes.
Vostés fa deu anys que estan governant, i pot ser de tant mirar al passat s’han oblidat de
gestionar el present i no es donen compte que el contracte anava a caducar. El van deixar
caducar, el van prorrogar durant un any i ara ens tornen a plantejar una altra pròrroga sense
plantejar ningun tipus d’alternativa, sense plantejar ningun tipus de model. No saben el què
volen.
El problema d’eixa desídia, d’eixa lentitud, és que està generant uns problemes sobre el
medi ambient, sobre l’economia de l’ajuntament i de la ciutat i també, fins i tot, posa en risc
la salut de les persones. Jo no vull pensar que vostés volen posar en risc la salut de les
persones, però al final, els fets ens fan dubtar.
La gent d’Alcoi ha de saber que el 43 % de la xarxa està feta de fibrociment, que és un
material actualment prohibit en Espanya pels seus components tòxics, i ho diuen molts
estudis. L’últim, l’auditoria que vostés acaben d’encarregar. I vaig a llegir-ho perquè no
diguen, com els agrada, que manipule «se trata de un material obsoleto cuyo uso para la
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per la Covid, però al final, no van ser eficients, van prorrogar el contracte. Després deien
«no, no, nosaltres estem defensant l’empresa pública», em sembla perfecte, correcte, no hi
ha ningun problema, però tampoc hem arribat en este any; des de que es va parlar en este
plenari, no hem arribat a res, ni hem pegat les primeres passades. Tampoc és ser massa
eficient.

Entenem que un govern responsable, saben açò no haguera deixat passar ni un dia des de
la caducitat de l’anterior contracte per a posar en marxa un nou servei, per a donar resposta
als problemes que està donant eixe servei. Problemes per a la salut pública, però també per
a l’economia i el medi ambient perquè el 23 % de l’aigua que s’extrau dels pous acaba
perdent-se. Aigua que és tractada, subministrada, però desaprofitada. És com si tota l’aigua
que trau Alcoi des del pou de Barxell, se’n anara directament al clavegueram. Estem perdent
un recurs molt valuós, que és l’aigua, i també diners. Vostés, que després se’n van als veïns
a demanar-los noves taxes, com la del aigua.
Per tant, no podem donar suport a aquesta nova proposta. No, perquè és avalar una desídia
i una forma de governar que no podem compartir.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Coincidisc amb tots en que és un plaer compartir este
espai altra volta amb tots els companys de la Corporació, en saludar també a les persones
que ens seguixen pels canals de l’ajuntament.
I jo, el que voldria un poc és aclarir-li al ciutadà què estem aprovant hui ací. Nosaltres estem
aprovant la pròrroga normal d’un bon servei d’aigua, que no un bon contracte, d’un bon
servei d’aigua. I així ho valoren els ciutadans, que el servei d’aigua a Alcoi està ben
considerat.
I anem a fer la pròrroga normal, perquè este servei podríem estar tots d’acord ací en que és
un gran servei, i decidir prorrogar-lo durant 5 anys més. Són les situacions administratives.
Ací, senyor Ruiz, no hi ha ningun contracte caducat. Els contractes formen... tenen una
duració i unes possibles pròrrogues. Si volen vostés, i al final ací es decidix que no... per
part nostra, el que siga un altre nou contracte, podrem posar que quan acabe el contracte no
hi hagen pròrrogues; però vostés, el Partit Popular, en el contracte va redactar un contracte
amb pròrrogues, que són el més normal que passa en totes les administracions.
Nosaltres ens vam reunir este hivern passat, en plena pandèmia, amb tots vostés, amb els
portaveus del grups municipals, i els vam plantejar quina era la fulla de ruta. Com ha dit el
senyor Santiago... vam plantejar fer uns estudis, ens vam plantejar amb eixos portaveus,
que amb eixos estudis es traslladarien a tots els portaveus, i a partir d’ací tindríem, doncs no
sé, uns criteris més encertats que nosaltres, amb un estudi tècnic i amb un estudi jurídic, per
a poder decidir quin era el model de gestió que teníem. Hem complit amb la nostra paraula i
hem portat abans d’esta pròrroga estos estudis, val!
Jo, el que em sorprén en estes qüestions és quan ací es decidix, perquè hi han grups que ja
han dit que sí, però podrien haver dit que no tots i quedar-se el govern soles. Ja està
passant-nos massa vegades en este ajuntament, que a pesar de les negociacions,
nosaltres, si hui no s’aprova esta pròrroga, no serà pel govern. I poques podran exigir des de
fora, quan estiguem fora de contracte, perquè recorde que deixar a l’ajuntament fora de
contracte és responsabilitat de l’ajuntament, però és responsabilitat del Ple si hui no
s’aprova hui, ací la pròrroga del contracte, el que puga passar fins ací; perquè clar, nosaltres
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fabricación de tuberías fue muy extendido en los años 60 y 70 del pasado siglo, però que fue
prohibido en España desde principios de la primera década del presente siglo XXI, que se
trata de un material compuesto por cemento y fibras de amianto, de elevada resistencia
mecánica, con un alto potencial cancerígeno si se rompe y se inhalan las partículas
desprendidas a la atmósfera».

Després, a tots aquells, com estaven plantejant alguns grups de l’oposició que aposten
claríssimament pel tema de la remunicipalització jo es diria que, si no voten a favor d’esta
qüestió, mal ho tenim... mal ho tenim per a poder almenys plantejar això, per què? Doncs
perquè si vostés esperen que al dia següent de no aprovar-se esta pròrroga, el Govern ha a
estar inactius i va a esperar un, dos o tres anys a que vostés decidisquen, en les distintes
meses i òrgans de debat, quin model volem, este Govern no va a permetre que passe ni un
dia més del mínimament imprescindible per a tindre una solució per a eixa qüestió.
I després, a mi m’agradaria poder contestar als companys de l’oposició, al senyor González.
Mire, jo sé que per a vosté sembla fàcil que en dos anys no s’haja pogut fer el contracte.
Només voldria recordar-li una dada, i pregunte, perquè vosté estava ací en eixa època, en
este ajuntament. En la primera legislatura es va obrir el debat del contracte de la brossa o de
la remunicipalització de la brossa, que encapçalava a Esquerra Unida. En eixos quatre anys
vam rebre un esborrany els grups de tota esta Corporació tres mesos abans d’acabar la
legislatura, en el qual, en ningun moment es parlava de remunicipalització. Li ho dic perquè
fer plecs o decidir el model és difícil, a pesar que vostés van fer un procés participatiu que
després va aprofitar per a ben poc.
Bé, al senyor Santiago li diria, anem a encomanar un estudi. Si vosté diu que es necessita
per a poder decidir..., però clar, hem d’encomanar un estudi si a partir de hui eixim en un
pròrroga, perquè si encomanem un estudi i eixe estudi ve d’ací dos mesos, i després volem
debatre eixe model, i volem anar-se’n més enllà, estarem 6-7 mesos fora de contracte, i no
serà responsabilitat nostra, serà responsabilitat seua, dels que no voten hui a favor d’esta
pròrroga, perquè la situació serà molt més complicada de la que estem...
Ens diu la senyora García que és un problema legal. És que és un problema legal, és un
problema purament legal. Vull dir, açò es una pròrroga que probablement este servei potser
es podria agafar a tot, que diu el tècnic municipal que és un tema legal només. És que
només és un tema legal. Ací no hi ha ninguna qüestió de servei que aconselle una cosa o un
altra.
I per anar aca... bé no podré acabar amb tots, després contestaré al senyor Ruiz en la
segona intervenció. Permeta’m contestar-li al senyor Ivorra.
El tema de l'eficiència, vosté creu que no hem fet res en tot este procés, senyor Ivorra?
Vosté creu que no hem fet res, que no som eficients? Vosté creu que no anem a portar entre
tots, jo crec que la millor solució per al servei? Deia vosté un tema, que jo... per puntualitzarli una qüestió, és que vosté... no desglossen... és que en els..., perquè ho sàpiga, per a
desvelar-li-ho a vosté, en els consums municipals no tenim comptador, però no tenim
comptador perquè el contracte no obliga a tindre comptador. Aleshores, difícilment podrem
controlar que les aigües que consumisca l’ajuntament tinguen comptador, però es una
curiositat, perquè vosté ho sàpiga, perquè sàpiguen de què estem parlant.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.
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sempre estem en un ai, quan estem fora de contracte en les coses, perquè qualsevol
ciutadà pot dir, «ostras, vostés estan donant-li este servei a este home a dit»; però hui, si no
voten a favor els grups de l’oposició, seran responsables d’això. Eixa és la primera.

Bé, jo crec que moltes voltes caem en la mateixa errada, ací el que es vota en principi és la
pròrroga del contracte que a data de hui no té un plec de condicions nou, i no es pot traure a
concurs.

Per tant, jo votaré a favor, i no tinc res més a dir. Gràcies.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Nosotros, lo hemos dicho desde el principio de la intervención de hoy, que vamos a votar a
favor de la segunda prórroga, porque se propusieron unos estudios, nos han llegado los
estudios, y ahora tenemos un tiempo muy valioso para que todos podamos aportar y mejorar
la concesión, el contrato… y mejorarlo muchísimo más, y no para mejorarlo ahora, sino con
vistas de futuro, para que todo sea mejor para todos los ciudadanos. Gracias.
Sr. González: Gràcies senyor alcalde.
Parlava abans que no... que creiem que no s’havien defensat els interessos de la ciutadania,
com es va fer també fa... ja no 20, 21 anys ara, quan es va menysprear la participació
ciutadana negant l’opció d’una consulta ciutadana per a triar si es volia o no que es
privatitzara el servei, quan no es van defensar els interessos de la ciutadania fa vint-i-un
anys quan es va tancar un pacte, que a mi personalment m’avergonyix recordar, que potser
alguns ens volen fer oblidar, però crec que és important recordar d’on venim, perquè eixe
pacte, al final, ens va abocar a una dècada d’un govern de dretes, que a més de les
polítiques de dretes, de no saber solucionar molts dels problemes de la ciutat, de crear-ne
altres, va normalitzar també la corrupció a Alcoi.
Un pacte dels de sempre al final, del PSOE amb el PP, per a beneficiar als de sempre, als
poderosos.
I potser alguns, des d’eixe moment, portaven vint-i-un anys esperant que es reparara una
privatització que va fer que 4.000 persones eixiren al carrer manifestant-se en contra, que va
fer que es recolliren quasi 10.000 firmes per demanar una consulta ciutadana, però que
foren ignorades. Esperàvem que després d’eixos 20 anys, que en aquell moment semblaven
eterns, però que van arribar, esperàvem que després d’eixe temps, amb un canvi de govern i
amb persones que... a les que se suposava altres ideals o, al menys, intenció de canviar les
coses, 20 anys després esperàvem que açò es treballaria amb temps, i que es faria eixe
canvi amb orgull, per revertir polítiques que han beneficiat als poderosos sense control i
pagant-ho sempre amb diners de tots; però no s’ha fet res, s’ha prorrogat esta privatització
sense preocupar-se massa, i, fins a hui mateix, diferents grups de l’oposició encara estem
demanant que es valore la viabilitat de la recuperació del servei. Coses que vam demanantse des de fa anys, però no s’han fet.
I hui tornarem a prorrogar esta privatització, es diu que és normal, que és tot legal conforme
a la normativa i conforme al contracte, i ens prometran un futur millor a la gestió quan es
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I un altra cosa és la gestió municipal al respecte, la gestió del govern al respecte d’este
contracte. Jo crec que són dos coses diferents. Una cosa serà molt criticable depenent de
cada u, però el que hem de votar és una pròrroga per a estar dins de la llei o no. I jo crec
que açò sempre ho deuríem de separar. Després, podríem fer un altra moció quant a la
gestió del Govern Municipal respecte al contracte de l’aigua.

definisca el pròxim servei, però també és veritat que durant este temps que prorroguem este
contracte, no estem afavorint a la ciutadania sinó tot el contrari, i no s’ha fer res per a evitarho.
I acabe ara, acabe ja. No val espantar a la ciutadania, perquè el servei continuarà prestantse fent el que votem hui, com ha passat amb altres contractes. I si no volien que passara
ningun dia més del contracte, haver-ho treballat abans. És podria haver treballat tot ben
participativament si s’haguera volgut havent començat abans.

Sr. Alcalde: S’ha excedit el doble del temps del que disposa
Sr. González: Em deixa una frase? Acabe enseguida.
Sr. Alcalde: Sí, acabe, acabe.
Sr. González: Per respondre simplement al que em parlava, que m'interpel·lava
directament. Jo no estava a l’ajuntament quan es negociava el que es feia amb el contracte
de la brossa i neteja viària, però si no recorde malament, el govern va acordar internament,
per falta de recursos, redactar un plec per a la recollida de la brossa, de forma participada,
cosa que es va fer, i també es va treballar per a recuperar la part de neteja viària, de separar
els contractes, i eixa part no li corresponia a Esquerra Unida sinó al PSOE, i recorde que
eixa part no es va treballar. Perquè al final, com sempre, l’únic interés és buscar el benefici
de vostés mateix. Gràcies.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou Alcalde. Des de Podem volem fer valdre que s’aprove, que s’accepte la
nostra proposta perquè entenem que és un pas més cap a la recuperació, remunicipalització
del servei d’aigua. Estem convençudes que Podem aconsegueix coses, que és una
ferramenta útil i que està espentant al govern cap al nostre projecte de ciutat i així
continuarem treballant. Ara bé, si el govern, si el govern municipal aprova la proposta de
Guanyar, que es la creació de l’espai de participació sobre l’aigua, que és una proposta que
també forma part del nostre full de ruta i que hem parlat en moltes ocasions, Podem votarà a
favor de la prorroga. Gràcies.
Sr. Rosa García: Gracias de nuevo señor alcalde.
Bueno, explicar la parte en la que he hablado de la legalidad, porque no sé si se ha
entendido muy bien. Yo lo que decía es que el informe del técnico de administración general
de la Inspección General de Servicios, que hace un informe al respecto, dice que el informe
es favorable porque la prórroga no es ilegal, es decir, la explotación de un servicio público
por un máximo legal de 25 años, comprendiendo los 20 años de contrato más otros 5 de
prórrogas, es completamente legal, entonces hasta aquí que estamos de acuerdo; pero lo
que yo comentaba es que no estamos hablando de si lo que se va hacer, la prórroga, es
legal o no es legal, yo estaba valorando esta situación desde el punto de vista de una
mejoría para el ciudadano, y no hay beneficio para la ciudad con esta prórroga. Se trata
simplemente de ofrecer confianza, una vez más, al gobierno local. Ciudadanos ya lo
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I es vol canviar de tema i tirar balons fora...

hicimos, hicimos ese gesto una vez el año pasado. Entonces, creemos sinceramente que
ahora hay que ponerse a trabajar, por eso vamos a votar que no.
Sr. Ivorra: Gràcies senyor alcalde.

Eixe exemple, eixe exemple és el que hem de traslladar ací. Un contracte de fa vint anys
que es va fer en el benefici, a favor o en contra, en els seus interessos d’aquell moment, a
hui en dia està obsolet, està caducat, té problemes. I òbviament, vosté, com tots, el que
intentarem és telefonar a l’operadora per canviar les condicions, per canviar el contracte i
tindre uns millors serveis.
En esta pròrroga, este mantenia el contracte de fa vint anys. Entenem que no és el millor, el
millor seria ver alguna cosa que ens beneficie a tots els alcoians. I eixe és el que estem
plantejant-li. Benefici per als alcoians. No podem tornar a votar a favor d’una pròrroga, el
que necessitem és que es faça un millor contracte per a tots els alcoians, i això és el que
estem demanant-li. Moltes gràcies.
Sr. Ruiz: Gràcies de nou.
En la primera intervenció hem posat de manifest alguns dels problemes, no inventats sinó
que apareixen en els informes de l’actual servei, per això demanàvem responsabilitat i no
deixar passar ni un minut per tractar de resoldre’ls. Per eixe motiu, em preocupa moltíssim
que ara anem a caure en un altre estudi per vore de quina forma continuem dilatant, quan
els informes ens estan indicant que la millor fórmula, que és la de la concessió.
Per això, de la mateixa forma que no anem a donar suport a la pròrroga, donem tot el nostre
suport al govern municipal per a treballar de forma conjunta en un nou contracte, en un nou
servei, en una nova concessió que permeta tindre un servei més modern, actualitzat a les
noves tecnologies, un servei més eficient que reduïsca les pèrdues d’aigua, que siga més
econòmic per a l’ajuntament i per als nostres ciutadans i que puga acabar amb qualsevol
risc per a la salut pública.
Per això sí que li demanaria un calendari, un calendari per vore en quin moment anem a
traure a concurs l’assistència tècnica per a poder redactar el plec de condicions i per poder
avaluar totes les ofertes, perquè anem a actuar d’una forma responsable, i estic oferint-li tot
el suport del Partit Popular per a resoldre eixos problemes que actualment té el servei
d’abastiment d’aigua potable. Perquè per responsabilitat no podem deixar ni un dia més que
funcione l’actual contracte, necessitem revisar-lo, posar-lo al dia i estar a l’altura del que
estan demanant-nos els ciutadans, que paguen els seus impostos perquè treballem per a
millorar eixos serveis. Moltes gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, començaré per vosté senyor Ruiz perquè encara tenia
pendent la contestació del començ.
Mire, jo, per no alarmar a la població en estes qüestions. La població no té ara, hui per hui,
ningun perill en que existisca el fibrociment. És cert que és perjudicial, és cert que el primer
objectiu que té este govern en les inversions que es plantegen, i que vostés han vist, és
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Senyor Martínez, vosté té el mateix contracte de mòbil de fa vint anys?, o va renovant-lo
cada vegada que l’interessa, pel seu benefici?

Mire, senyor Martínez, a vosté l’altre dia el posaven en la picota perquè havia recolzat al
govern. Només el posen en la picota quan ens recolzen, quan no ens recolze, que no ens
recolzarà segur, no ho dirà ningú. A perdut la votació gràcies al senyor..., però li dic una
cosa, vosté ha resumit molt bé les coses. Hui no venim ací a aprovar un model d’aigua, hui
venim a... la pròrroga sí o no. I li done la raó, eixe és el motiu del present de hui.
Al senyor Abad també dir-li, doncs agraïsc un poc també la responsabilitat de vostés. Si jo
crec que han entés que hui obrim un altre període, i el meu compromís pel que deia el
senyor Ruiz, és que si tenim un any de pròrroga, l’any que ve, si és en juny, si pot ser abans,
abans, no podrà ser abans perquè tenim un any de pròrroga, estiguem ací aprovant el nou
servei, siga el que siga, no sé si de manera pública o de manera privada, eixe és el meu
compromís, que d’ací un any estiguem ací. No d’ací dos anys i per a la pròxima legislatura,
nosaltres, per a nosaltres tancar la forma de gestió de l’aigua l’any que ve serà un èxit, per a
nosaltres serà un èxit, però jo crec que per a tots. Podem anar tots a vendre el nostre
producte en les eleccions de dir «miren, hem aconseguit un nou contracte, ho hem
aconseguit una municipalització», cadascú el que ell entenga.
Senyor González, doncs per a no estar vosté ací, que jo el veia, jo el veia per ací, no estaria
cobrant però jo el veia per ací, sap molt bé el que va passar, ho recorda molt bé. Recorda
molt bé que va passar que la neteja viària, com era dels socialistes no es va fer però la
recollida sí; però jo el que sé i li ho vaig dir en totes les anteriors... companys seus de
corporació, en la primera fulla vostés, que són els responsables d’eixe servei, ho feien de
manera privada, diga el que vosté vullga
Perdó, una companya meua deia, aporta o aparta. Jo crec que vostés estan en el aporta, i
això és interessant per a la ciutat. Perquè podrem discrepar de molt, però jo crec que a la
ciutat s’ha de fer-la avançar. Perquè el plantejament que ha fet el senyor Ruiz, que jo li
l’agraïsc, no és compatible en que després em diga que va a votar en contra d’açò, perquè
si vosté vol ser un dia partit de govern, ha de prendre decisions de govern, i hui és molt dur.
Vull dir, jo ho entenc, jo ho entenc, el senyor Ivorra es crec que açò es fa en una vesprada.
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l’eliminació del fibrociment de tota la xarxa, i tenim una xarxa molt important de fibrociment, i
això és una realitat; però això és una realitat per a este govern i per al que venia d’abans.
Vull dir, el fibrociment és igual de perillós ara que abans, ara no perquè estiga més temps és
més perillós. I no es va intervindre de ninguna manera, i nosaltres no podem fer una inversió
d’un-dos milions d’euros canviant el fibrociment perquè no els tenim, no els tenim en el
contracte que vostés van redactar. En eixe contracte que... no, no, vostés no el van redactar,
vostés el van aprovar, això sí, no el van redactar, perquè ací, normalment... la brossa vostés
no la gestionen, no fan el contracte, l’aigua no fan el contracte, les peatonalitzacions no les
fan vostés, la neteja viària no la fan vostés, el subministre .... no el fan vostés. Vull dir, vostés
a voltes es queixen, i deia de falta d’eficiència. Si li faig jo un reguitzell del que ha fet només
este regidor, eh!, no és altre, només este regidor en estos últims anys, igual es sorprenia. I
vosté parlava de que un 20 % de l’aigua es perd, pregunte als seus companys d’altres
corporacions, al de Benidorm, un alcalde que està ara explotant d’una manera jo crec que
adequada tot el que és el tema de l’aigua en Benidorm. Allí perden més aigua que ací, amb
un bon contracte, amb un bon control, perquè un 80% d’eficiència de la xarxa, és una dada
boníssima, que no se li oblide a ningú, perquè ací no vol dir que la que entra ix zero, no, no.
Ací un 80 % de la rendibilitat de l’aigua, açò és una dada extraordinària, li ho dic perquè li ho
pregunte. Pregunte-li-ho al seu company de Benidorm.

Estos contractes ens consten molt de fer, vam vore el de la brossa en la legislatura passada,
vam estar quasi dos anys i escaig, negociant un text. Vostés es creuen que açò és vindre i
despús-demà tindrem... no, no, açò són decisions que marquen la vida d’un poble durant
vint anys, i que crec que tenen una importància suficient com per a no intentar fer-ho molt
apressa per quedar bé.

Sr. Jordi Martínez: Sí, i per acabar. Parlava també el senyor Ivorra que ací havíem fet un
contracte dels telèfons i de la telefonia. Mire, el primer contracte que vaig fer jo impor... bé
un dels més importants que he fet jo, no la modificació... és el de RSU, Recollida i Neteja
Viària, sap per molts anys és? No és per 20 anys com es feien abans, per 4. O siga, que
estic dient-li que el nostre model de la gestió no va a ser per a fer un contracte de 20 anys
de la .... i serà per a la millor gestió d’açò, i que es puga, com deia vosté, anar adequant la
tecnologia al servi que tinguem que donar, siga públic o privat.
Sr. Alcalde:
Vaja acabant ja.
Sr. Jordi Martínez:
Bé, acabe en açò i agrair a...
Sr. Alcalde:
Hi ha una proposta de Podem.
Sr. Jordi Martínez:
Sí, per descomptat, s’aprova això de fer l’estudi que s’havia... que és proposava després.
Sr. Santiago:
I la proposta de l’espai de participació ciutadana?
Sr. Jordi Martínez:
L’espai, l’espai, el que vosté ha plantejat en la segona intervenció que era acollir-se a la
proposta que farà després Guanyar, l’acceptem en vies de què es puga després obrir un
espai de...
Sr. Alcalde:
Bé, gràcies. Per aclarir les votacions, si us pareix bé, com hi han hagut canvis respecte a la
comissió, votem a mà alçada i així és millor també per al senyor secretari per al còmput.
Sr. Secretari:
És un poc complicat.
Sr. Alcalde:
Jo li ho dic, jo li ho dic: el partit Socialista, no adscrit, Podem i Vox. Abstencións?, i PSOE, sí,
és que he començat, sí, sí, abstencions no hi ha, vots en contra?: Ciudadanos, Guanyar,
Compromís i Partit Popular, per tant, s’aprova la pròrroga.
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Sr. Alcalde: Vaja acabant.

L'aprovació de la modificació del Reglament de l'Observatori s'ajustarà al següent
procediment (Art. 49 de la citada Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 56 del Reial decret legislatiu
781/1986), amb la prèvia observança del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre
participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i
reglaments, així com l'esmentat article 3.3.d) 1r del Reial decret 128/2018, de 16 de març:





Informe previ de Secretària.
Aprovació inicial pel Ple.
Informació Pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i
aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.
Considerant que l’òrgan competent per a l’aprovació serà el Ple (Art. 22.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 de abril), previ el Dictamen de la Comissió Informativa corresponent, i es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la
Corporació, conforme al que es disposa en els articles 47.2.f) i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vist l'anterior així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a
favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIT POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUTADANS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1) i el
regidor no adscrit el Senyor Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicial la modificació del Reglament de Funcionament de l’Observatori
Municipal de Benestar i Protecció Animal, que diu el següent:
«REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’OBSERVATORI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ I
BENESTAR ANIMAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI.
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13. 26439/2020 SANITAT
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L'OBSERVATORI DE
PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL
Conforme al que s'estableix en l'article 3.3.d) 1 r. del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, la Secretària haurà d'emetre informe previ en els supòsits d'Aprovació o
modificació d'Ordenances, Reglaments i Estatuts rectors d'Organismes Autònoms, Societats
Mercantils, Fundacions, Mancomunitats, Consorcis o altres Organismes Públics adscrits a
l'Entitat Local.

L’Ajuntament té el deure de protegir els animals, d’acord amb les normes i els principis
constitucionals vigents, sense perjudici també de vetlar per la seguretat de les persones i els
seus béns.
D’altra banda, és prioritat d’aquest govern municipal augmentar la protecció dels animals i
augmentar la convivència d’aquests amb les persones.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Abast i àmbit d’aquest reglament
1.1. Aquestes bases tenen per objecte establir els principis bàsics de funcionament de
l’Observatori Municipal de Protecció Animal d’Alcoi com a òrgan consultiu i de
participació social, reconegut en el títol quart del Reglament de Participació Ciutadana
com a consell sectorial.
1.2. Es proposa que el nom previst per a aquest consell sectorial siga el d’«Observatori
Municipal de Protecció i Benestar Animal».
1.3. Una vegada aprovades per l’Assemblea de l’Observatori municipal i ratificades pel
Ple de l’Ajuntament, després dels tràmits administratius previs corresponents, aquest
reglament tindrà a tots els efectes la consideració de reglament de funcionament de
l’òrgan.
Article 2. Funcions de l’Observatori Municipal de Protecció i Benestar Animal
a. Estudiar i analitzar la situació en matèria de protecció animal en el municipi. Actuar
com a òrgan permanent de recollida de dades i anàlisi de la informació.
b. Canalitzar totes les actuacions que siguen necessàries sobre les diferents àrees
municipals per a gestionar adequadament els assumptes que afecten aquesta
matèria i decidir les línies d’actuacions generals.
c. Promoure la col·laboració entre les persones i entitats vinculades a la protecció
animal.
d. Avaluar i col·laborar en el desenvolupament de les polítiques i actuacions
relacionades.
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D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per la Unesco el 27
d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers
vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de respectar. Els animals de
companyia són cada vegada més variats, i en totes les legislacions modernes se’ls atorga la
consideració de bé jurídic a protegir.

e. Conéixer i debatre les propostes que realitzen per a la protecció i el benestar animal.
f.

Difondre els resultats dels estudis i anàlisi que es realitzen en l’Ajuntament.

g. Realitzar una memòria anual amb l’activitat i resultats derivats de l’observatori.

a. Fomentar la protecció i el bon tracte als animals i al medi ambient on viuen.
b. Defensar, segons la legislació vigent, la protecció, defensa i benestar de la fauna del
municipi d’Alcoi, i complir les lleis de protecció animal existents i els seus objectius.
c. Informar, conscienciar i difondre les idees d’atenció i protecció cap a la fauna del
municipi d’Alcoi, per la qual cosa mobilitzen i impliquen a tots els sectors de la
població des d’una perspectiva altruista.
d. Consensuar un instrument de recollida d’informació amb metodologia, tècniques i
indicadors adequats per a exercir la finalitat de l’Observatori.
e. Elevar les propostes, suggeriments i recomanacions en matèria de protecció animal i
prevenció dels maltractaments.
f.

Fomentar el civisme i la convivència amb els animals del municipi.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE L’OBSERVATORI DE PROTECCIÓ I BENESTAR
ANIMAL
Article 4. Composició de l’Observatori Municipal de Protecció i Benestar Animal
4.1. L’Assemblea de l’Observatori de Protecció i Benestar Animal estarà formada pels
vocals següents:












Un/a representant de cada una de les associacions veïnals d’Alcoi.
Un/a representant de la Protectora d’Animals i Plantes d’Alcoi.
Un/a representant de l’Associació en Defensa dels Animals d’Alcoi.
Un/a representant de l’Associació als Gatets d’Alcoi.
Un/a representant dels professionals lliures Veterinaris del Municipi d’Alcoi.
Un/a funcionari/ària del Departament de Medi Ambient.
Un/a funcionari/ària del Departament de Sanitat.
Un/a funcionari/ària del Departament de Policia.
Un/a representant de cada un dels partits polítics amb representació municipal.
Un/a funcionari/ària del Departament de Protecció Civil.
Un/a funcionari/ària del Departament de Participació Ciutadana.
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Article 3. Objectius

Hi podrà assistir amb veu però sense vot qualsevol persona experta en els temes que
es tracten, convidats pel President de l’Observatori, quan es crega convenient la seua
assistència.

4.3. La participació en les reunions de l’Observatori tindrà caràcter nominal; per raons
d’operativitat i agilitat de funcionament, cada entitat, organisme o associació podrà
designar un/a representant titular i un substitut. L’admissió de nous membres per
substitució dels existents es realitzarà amb la sol·licitud escrita prèvia per part de les
entitats interessades, les quals hauran d’especificar les dades del nou membre.
Els membres de l’Observatori de Protecció i Benestar Animal perdran aquesta condició
en els casos següents:





A causa de defunció o bé declaració legal d’absència o de defunció.
Per denúncia.
Per dissolució de l’entitat representada.
Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o grup
polític al qual represente aquest membre.
 Quan el Plenari de l’Observatori adopte un acord en aquest sentit amb el vot
favorable de dos terços dels seus membres.
Article 5. Funcionament
Les normes de funcionament de l’Observatori Municipal per a la Protecció i el Benestar
Animal seran les següents:
La Presidència del Consell sectorial recau en l’Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi o membre de
la Corporació en qui delegue i la vicepresidència executiva correspondrà necessàriament a
representants del moviment ciutadà, mentre que la Secretaria serà assumida per un/a
funcionari/ària del Departament de Sanitat.
Són funcions de la Presidència de l’Observatori de Protecció i Benestar Animal d’Alcoi:
1. Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions de l’assemblea.
2. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Alcoi els acords, informes, propostes
i estudis que elabore l’Observatori.
3. Exercir el seu dret al vot que exercirà en cas d’empat reiterat.
4. Procedir a la creació, si es considera convenient, de comissions de treball per a
temes específics a proposta de l’assemblea i per a procedir a designar membres i
coordinadors.
5. Autoritzar amb la seua firma els escrits oficials de l’Observatori.
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4.2. Podran formar part de l’Observatori Municipal altres persones, col·lectius o
associacions ciutadanes que justifiquen el seu interés en els temes que s’hi tracten i
que, amb la sol·licitud prèvia, siguen admesos per la majoria dels membres de
l’Observatori.

6. Adoptar resolucions per al funcionament correcte de l’Observatori i donar compte en
la primera reunió que fes realitze.
7. La resta de funcions intrínseques al càrrec de president i les que siguen
expressament delegades per l’assemblea.
8. Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o informar
l’Observatori sobre els assumptes que s’hagen de tractar, quan es considere
convenient.

Reemplaçar el President quan no siga possible la seua assistència.
Són funcions del secretari / de la secretària:
1. Redactar les convocatòries i alçar les actes de l’Assemblea.
2. Custodiar les actes i la documentació de l’Observatori.
Són funcions dels vocals:
1. Proposar a la Presidència els assumptes per a la seua incorporació a l’ordre del dia.
2. Formular iniciatives, propostes o suggeriments a l’Observatori de Protecció i
Benestar Animal d’Alcoi.
3. Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions de l’Observatori i a
les comissions que en formen part.
Els membres de l’Observatori hauran d’abstenir-se de realitzar qualsevol gestió aïllada en
representació de l’Observatori sense el coneixement i consentiment explícit.
CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 6. Règim de sessions
Es convocarà reunió de l’Observatori per part de la Presidència a través del
Departament de Sanitat, una vegada al semestre, o quan siga convocada una reunió
extraordinària, d’ofici o per petició raonada de com a mínim un terç dels membres.
Les convocatòries s’hauran de realitzar amb una antelació mínima de quinze dies
respecte de la data de la convocatòria, i inclouran l’ordre del dia previst per a la sessió,
hora, forma/lloc de realització i la còpia de l’acta de la sessió anterior.
Un quart dels seus membres podrà sol·licitar demorar la seua celebració per més de
deu dies des de la seua sol·licitud.
Per a la validesa de la constitució de l’assemblea, es requerirà l’assistència d’un terç del
mínim legal dels membres d’aquesta, que mai no podrà ser inferior a tres. En qualsevol
cas serà necessària la presència del president o la persona que el substituïsca i de qui
realitze les funcions de secretari/ària.
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Són funcions de la vicepresidència:

El desenvolupament de les sessions es regirà per les regles de funcionament aplicades
a les sessions plenàries de l’Ajuntament.

No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre
del dia, excepte si estigueren presents tots els membres de l’Observatori i siga
declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
Els membres de l’Observatori trametran per escrit al president les propostes de temes
que vulguen que es tracten en les sessions de l’Observatori amb la documentació
pertinent.
Els acords de l’assemblea de l’Observatori s’han d’adoptar per la majoria dels assistents
amb possibilitat d’emetre vots particulars. La votació serà secreta quan ho acorde la
majoria simple dels membres presents en la reunió. En cas d’empat, decidirà el vot de
qualitat del President.
Els vots seran personals i intransferibles, encara que els membres es poden abstenir de
votar. L’absència, una vegada començada la deliberació d’un assumpte, equivaldrà a
l’efecte de votació a l’abstenció.
Els informes i les propostes de l’Observatori seran dictaminades amb el vot a favor, en
contra o l’abstenció de cada un dels seus membres i, si és el cas, aprovats per l’òrgan
competent de l’Ajuntament.
CAPÍTOL IV. VIGÈNCIA I RÈGIM JURÍDIC
Article 8. Vigència
L’Observatori Municipal de Protecció i Benestar Animal del municipi d’Alcoi, tindrà una
vigència indefinida. La seua extinció correspon a l’Ajuntament d’Alcoi, amb l’acord de
l’Assemblea de l’Observatori.
El que no està previst en aquest reglament, es regirà pel Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i normativa que hi puga ser aplicada.»
SEGON.- Sotmetre a informació pública la seua aprovació inicial, mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que, durant el termini de
trenta dies, les persones o entitats interessades puguen presentar reclamacions i/o
suggeriments. Si es presentaren, s’hauran de resoldre pel Ple, prèviament a l’aprovació
definitiva de la modificació del Reglament.
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Article 7. Adopció d’acords

En el cas de no haver-hi reclamacions dins del termini fixat, aquest Reglament es
considerarà aprovat definitivament.
TERCER.- Publicar íntegrament el text de la modificació del mencionat Reglament en el
Butlletí Oficial de la Província, després d’haver-se aprovat definitivament, en compliment del
que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.

Sra. Obiol: No, canvi de vot a favor.
Sr. Alcalde: Canvi a favor del no adscrit, del Partit Popular i de Guanyar... i Vox També. Per
tant, unanimitat. S’aprova per unanimitat l’Observatori.
Sr. Reig: Gràcies senyor alcalde, molt bon dia a tots i a totes, i tots els que ens seguixen per
les xarxes socials.
Agrair al departament de Salut Pública tots els treballs, l’esforç que ha fet per poder tindre
este reglament que és pel bon funcionament de l’Observatori. I com no, a tots els
representants de l’Observatori per la seua participació, a més, agrair que tots els grups
municipals voten a favor, perquè jo crec que és una ferramenta ideal perquè l’Observatori
funcione correctament. Moltes gràcies.

14. 11749/2021 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL SOBRE ELS RESULTATS DE LA CAMPANYA DE
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS INFÀNCIA 2021, PROJECTE «EDUCACIÓ PER A LA
PARTICIPACIÓ»
La Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència de l'Ajuntament d'Alcoi, en
col·laboració amb la Regidoria d'Educació, ha dut a terme novament durant la primera part
de l’any 2021 el projecte “Educació per a la Participació-Pressupostos Participatius
Infància», destinat a la sensibilització i al foment de la participació ciutadana per a jóvens en
edat escolar, enguany enfocat a l'alumnat de sisè de primària i alumnes d’educació
d’especial dels centres educatius d’Alcoi.
En total han participat deu centres educatius i els representants del Consell Local d’Infància i
Adolescència (CLIA), amb un total de 480 alumnes.
Cal destacar que els representants del Consell Local de Infància i Adolescència d’Alcoi
(CLIA) pertanyen a diferents centres educatius, per la qual cosa es garanteix la presència
d'altres cursos en els pressupostos participatius infància i s'aconsegueix el foment de la
participació de la infància i adolescència en temes de millora de la ciutat i l'escolta de les
seues necessitats.
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Sr. Alcalde: Canvi de... hi han intervencions.

L'Ajuntament d'Alcoi ha destinat una partida pressupostària al projecte “Educació per a la
Participació”, dotada de 25.000 € per a dur a terme les propostes viables seleccionades
realitzades per l'alumnat, fins a completar l'import pressupostari consignat a aquest efecte:
20.000€ per a propostes de inversió i 5.000€ de despesa corrent.

La Convenció sobre els Drets dels Xiquet, tractat internacional de les Nacions Unides signat
el 20 de novembre de 1989, és el referent per excel·lència per a promoure i estimular la
participació de la infantesa, fonamentalment en els articles 12, 13, 14 i 15. En el primer
d'ells, s'estableix el dret de xiquets i xiquetes a expressar la seua opinió en tots els
assumptes que l'afecten. L'article 13 és aquell que la convenció dedica al dret a la llibertat
d'expressió. L'article 14, al mateix temps, consagra «el dret del xiquet a la llibertat de
pensament, de consciència i de religió». Finalment, l'article 15 afirma «el dret a la llibertat
d'associació i a la llibertat de celebrar reunions pacífiques».
La participació requereix d'un procés educatiu i formatiu, gradual i integral, alhora que
precisa d'un marc ideològic que delimite els principis rectors de la presa de decisió, sobretot
si afecten el bé comú, com és el cas dels pressupostos participatius. Aquest procés
optimitza els seus resultats si es comença en la infància, si s'estructura com a itinerari
progressiu que s'adapte tant a l'edat com a les característiques pròpies de cada territori.
Els Pressupostos Participatius són una forma de participació de la ciutadania en la gestió
pública del municipi, mitjançant la qual entre tots els veïns i veïnes poden participar i
prendre decisions en l'elaboració del pressupost públic municipal.
En el cas dels pressupostos participatius infantils, entenem que la seua pretensió és la
mateixa que l'adulta. També són ciutadania de ple dret i consegüentment han de participar i
decidir. No sols escoltar la seua veu, sinó generar les condicions perquè puguen analitzar,
proposar i decidir per ells mateixa. La proposta és generar espais propis per a la infància, en
la qual, acompanyats per les persones dinamitzadores (que faciliten, observen, guien,
resolen dubtes, ofereixen recursos…), siguen capaços d'analitzar un aspecte quotidià, per a
acabar proposant possibles solucions, construint les seues pròpies respostes. I que
aqueixes «respostes» siguen explicades des de la seua genuïna visió del món.
OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
● Facilitar l'exercici del dret dels xiquets i xiquetes a ser escoltats i al fet que la seua opinió
siga tinguda en compte en aquells assumptes que els afecten.
● Afavorir la implicació de xiquets i xiquetes en la vida social mitjançant l'ús de la paraula, de
l'acció cooperativa i de la presa de decisions conjunta, amb la finalitat d'optimitzar la
convivència i el desenvolupament personal.
● Desenvolupar la intel·ligència emocional i el desenvolupament de competències personals
dels xiquets i xiquetes.
● Potenciar la participació infantil en el municipi d'Alcoi.
● Sensibilitzar a la població adulta del municipi sobre la participació infantil, des d'una
perspectiva de drets, de manera que siguen conscients de les capacitats de xiquets i
xiquetes i la seua mirada com a ciutadania plena i activa.
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FONAMENTACIÓ:

Fase 1.- Ens informem.
Data: des del 22 al 26 de febrer de 2021
En la primera sessió amb l’alumnat es van introduir els continguts relacionats amb el
funcionament de l'Ajuntament i els pressupostos participatius. Per a això es van llançar
preguntes i, a través de les respostes, es va anar construint el coneixement. Així mateix,
es va presentar als alumnes el procés així com les tres premisses de les propostes:
viable, sostenible i per a tothom.
També es va fer referència als pressupostos participatius d'anys anteriors i es va analitzar
junt a l'alumnat si han sigut testimonis d'aqueixos canvis o han participat de les activitats
resultants.
2.- Investiguem: quines necessitats té la infància d'Alcoi?
Data: entre el 8 i el 12 de març de 2021
Durant aquesta sessió es va acompanyar a l’alumnat en un anàlisi del seu entorn: com és
el seu barri?, què veuen de camí de casa al col·legi?, quins elements i equipaments té el
municipi? en quin estat es troben?
També es van analitzar les seues necessitats com a sector de la població: què els agrada
fer i on poden fer-ho, se senten escoltats?, quines activitats extraescolars realitzen?
quines troben a faltar?,…
A més se’ls va convidar a posar-se les seues «ulleres d'investigar» fins a la següent
sessió per a recaptar la màxima informació i anotar-la en el seu quadern de treball.
3.- Treballem en equip: treballem propostes arran de l'anàlisi realitzada.
Data: entre el 22 i el 26 de març de 2021
En aquesta sessió es va posar en comú tota l’anàlisi realitzada per part del grup. Una
vegada exposat l'anàlisi van procedir a preparar una o dues propostes concretes (pot ser
una d’inversió i una altra de despesa corrent).
Les propostes seleccionades van ser traslladades al Departament de Participació
Ciutadana de l’ajuntament. Des d’eixe departament es van realitzar les consultes als
diferents serveis tècnics afectats per a que les estudiaren i les valoraren econòmicament
o be descartaren de manera motivada aquelles que no foren viables.
4.- Ens escoltem: es complementen les propostes entre grups, es fusionen propostes, etc.
Data: entre el 19 i el 23 d’abril de 2021
Es va donar compte a l’alumnat de totes les propostes valorades pels serveis tècnics
municipals, tant aquelles considerades com a viables com aquelles considerades com a
no viables.
Les propostes viables van ser les que finalment van passar a la fase de votació.
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FASES DUTES A TERME:
Fase 0.- Formació a professorat.
Data: 10 de febrer de 2021
Es van realitzar dues hores de formació per al professorat en les quals es van introduir
els conceptes clau relacionats amb la participació infantil, el funcionament de
l'administració i els pressupostos participatius.
També es va presentar la proposta d'actuació i els materials didàctics perquè el
professorat puga acompanyar el procés del seu grup.



Propostes d’inversió:
1) Instal·lació de taules de “ping-pong” al parc de Cotes Baixes: 8.000€
2) Renovació dels bancs de la ciutat: 20.000€
3) Instal·lació de baranes per a la gent gran i xiquets en una costera de terra a
l'encreuament del carrer Radi Alcoi i Caseta Mascarell: 14.550€
4) Posar taquilles al poliesportiu Francisco Laporta: 20.000€
5) Il·luminació de la Via Verda (2 trams): 20.000€
6) Il·luminació de parcs: 20.000€
7) Instal·lació de semàfors amb temporitzadors que indiquen la duració del
temps que falta per a passar a roig: 20.000€
8) Renovació de l’asfaltat a la Via Verda: 10.000€
9) Instal·lació de papereres adaptades per a xiquets/es o per a persones amb
diversitat funcional a zones pròximes als centres educatius: 10000€ per 20 unitats
aproximàdament (500 euros unitat).
10) Substitució d’enllumenat públic per llum blanca (40 unitats) : 20.000€
11) Instal·lació de pedals per a l’obertura dels contenidors soterrats: 18.000€
12) Instal·lació de senyals espill al pas de vianants del General Prieto per a
facilitar la visibilitat als vehicles i fer-ho més segur: 240euros
13) Instal·lació de més punts de llum (50 unitats) 20.000€

D’acord amb l’informe tècnic de la responsable del Departament de Participació i
Transparència de data 20 de maig de 2021, una vegada finalitzat tot el procés, el resultat de
les votacions ha sigut el següent:
Nombre d’alumnes que han participat en el procés de votació: 461
Propostes d’activitats

Vots rebuts
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5.- Decidim: votació.
Data: entre el 10 i el 14 de maig de 2021
Procés de votació de les propostes seleccionades com a viables en el qual estava
convocat tot l’alumnat que ha participat en el procès. A aquesta fase final han arribat un
total de 22 propostes, 9 d’activitats i 13 propostes d’inversió, les quals es relacionen a
continuació:
 Propostes d’activitats:
1) Jornada de MTB: 1.004,30€
2) Taller de cuina: de 120€ cada taller, més els productes d’alimentació que
siguen necessaris
3) Campionat cubs de rubik: 423€
4) Excursions en família: 1.300€
5) “Gymcana” de jocs: 2.299€
6) Jornada de jocs tradicionals: 1.815€
7) Jornada de paint-ball: de 3.085,50 € a 4.095,50€
8) Jornada de vídeojocs: 786,50€
9) Torneig de futbolí umflable: 1.974,80€

6

Excursions en família

11

Campionat de cubs de rubik:

23

Torneig de futbolí umflable

36

Jornada de MTB

44

“Gymcana” de jocs

53

Taller de cuina

63

Jornada de vídeojocs

133

Jornada de paint-ball

255

Propostes d’inversió

Vots rebuts

Instal·lació de baranes per a la gent gran i
xiquets en una costera de terra a
l'encreuament del carrer Radi Alcoi i Caseta
Mascarell

-

Renovació dels bancs de la ciutat

1

Posar taquilles al poliesportiu Francisco
Laporta

10

Il·luminació de la Via Verda (2 trams)

11

Instal·lació de pedals per a l’obertura dels
contenidors soterrats

12

Instal·lació de senyals espill al pas de
vianants del General Prieto per a facilitar la
visibilitat als vehicles i fer-ho més segur

12

Renovació de l’asfaltat a la Via Verda

17

Instal·lació de més punts de llum

19

Il·luminació de parcs

33

Instal·lació de semàfors amb temporitzadors
que indiquen la duració del temps que falta
per a passar a roig

40

Substitució d’enllumenat públic per llum
blanca

41

Instal·lació de taules de “ping-pong” al parc
de Cotes Baixes

51

Instal·lació de papereres adaptades per a
xiquets/es o per a persones amb diversitat
funcional a zones pròximes als centres
educatius

126
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Jornada de jocs tradicionals

1. Donar compte al Ple Municipal de les propostes seleccionades en el procés de votació del
programa de Pressupostos Participatius Infància 2021, les quals s’indiquen a continuació:
Pressupost inicial

Instal·lacions de papereres adaptades per a
xiquets/tes o per a persones amb diversitat
funcional a zones pròximes als centres
educatius (24 unitats)

12.000€

Instal·lació de taula de “ping-pong” al parc
de Cotes Baixes
Propostes
de
despesa
seleccionades
(màxim 5.000 euros)

corrent

8.000€
Pressupost inicial

Jornada de paint-ball

3.085,50€

Jornada de videojocs

786,50€

Taller de cuina (6 tallers)

1.128€

El Ple de la Corporació queda assabentat.
Sr. Alcalde: I per donar compte qui millor que els seus protagonistes. Senyora Sanjuán té la
paraula.
Sra. Sanjuán: Sí, gràcies senyor alcalde i bon dia a tots i totes.
He de començar donant un especial reconeixement al professorat dels nostres coles per la
implicació i bon fer durant tot aquest procés, vaja per endavant el nostre agraïment pel
treball, implicació i bon treball.
Com ja saben, aquest govern sempre ha apostat pels nostres joves, que sabem que són els
nostre futur. En aquest cas, donant-los una ferramenta específica, que són els pressupostos
participatius d’infància perquè des de la seua perspectiva puguen decidir en actuacions i
necessitats de la nostra ciutat. Doncs bé, avui, una representació d’aquest joves venen al
Plenari, màxim òrgan de representació de la ciutat, a explicar-nos com i que han estat
treballant, sempre mirant pel bé comú i la millora de la ciutat.
Vaig a donar-los pas perquè siguen ells mateixos els que amb la seua visió i les seues
paraules ens expliquen en què ha consistit el procés i els seus resultats. Els passe la
paraula a Alejandro, Laura, Diego, Vega i Claudia. Endavant.
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Propostes d’inversió seleccionades
(màxim 20.000 euros)

Nicolás del Colegio San Roque: Hola, como representante del Colegio San Roque, del
curso de sexto, quería en primer lugar agradeceros que hayáis contado con nosotros para el
proyecto de los presupuestos participativos. También agradeceros que hayan servido
algunas de nuestras ideas para mejorar y ayudar a las personas que residen en la ciudad de
Alcoy.

Y ha salido de aquí un nominado a…. un dibujo de los presupuestos participativos del año
que viene, y nos ha gustado mucho el proyecto y queríamos todos agradecéroslo que hayáis
contado con nosotros.
Este es el logo para… que ha salido, uno de los tres dibujos.
Sr. Alcalde: Molt bé, enhorabona.
Sra. Sanjuán: Li passem ara la paraula a Laura, d’Horta Major.
Laura, del Col·legi Horta Major: Hola, soc la representant del Col·legi Horta Major i els
pressupostos participatius han sigut una forma de participar, com millorar Alcoi i divertir-se
en cada reunió. També he de dir les propostes del Consell de Salut, i fer d’Alcoi una ciutat
millor i més bonica. Agrair tots els alumnes i jo, al no formar part... d’Alcoi... de fer Alcoi, una
ciutat bonica i amb serveis per a tota la com...
Sra. Sanjuán: Ara li passem la paraula a Diego, de Carmelites.
Diego, del Colegio las Carmelitas: Hola, me llamo Diego..., soy del Colegio las Carmelitas
de Alcoy.
Voy a hablar de las actividades que se propusieron desde diferentes colegios de Alcoy. Cada
colegio podía elegir las que más les gustaban, y cada clase debíamos escoger la propuesta
con un nombre original, una descripción que explicara en qué consistía la actividad, el
presupuesto que costaría esa actividad, y acompañarlo de una imagen relacionada con esta
actividad.
Lo pasamos bien creando las propuestas porque era divertido pensar un nombre original, y
teníamos ilusión de pensar que algún día esas actividades iban… se podrían realizar.
Las propuestas que se presentaron para ser votadas fueron las siguientes:
•

Jornada en un circuito de BMX, que hicieron propuestas el Colegio Tomás Llácer y el
Colegio Carmelitas.

•

Taller de cocina. Tuvieron propuestas desde el Colegio Horta Major y ….

•

Campeonato de cubos de rubik, propuestas por el Colegio Romeral.

•

Disfrutar de excursión en familia, por el Colegio José Arnauda.
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De parte de todos… de todas las personas, se lo han pasado muy bien y han estado muy
activas, y nos ha gustado mucho a todos.

•

Las propuestas … yincana por la ciudad la realizaron los colegios El Romeral y José
Arnauda.

•

Crear un futbolín humano, propuesta del Colegio Tomas Llácer.

Sr. Alcalde: Gràcies Diego.
Sra. Sanjuán: Li passem la paraula ara a Vega, de Miguel Hernández.
Vega, del Colegio Miguel Hernández: Bon dia a tots i a totes. Jo soc Vega i aquesta és la
meua classe, de Sisé C del Miguel Hernández.
En primer lloc, agrair l’oportunitat de fer als xiquets i a les xiquetes d’Alcoi partícips d’aquest
ple.
Les propostes d’inversió proposades per tot l’alumnat de sisé dels coles de la nostra ciutat
són:
•

La instal·lació de baranes per a la gent gran i xiquets en una costera de terra a
l’encreuament Radio Alcoi- Caseta Mascarell

•

Renovació dels bans de la ciutat.

•

Posar taquilles al poliesportiu Francisco Laporta.

•

Il·luminació de la Via Verda.

•

Instal·lació de pedals per a l’obertura dels contenidors soterrats.

•

Instal·lació de senyals d’espill al pas de vianants de General Prieto per a facilitar la
visibilitat als vehicles i fer-ho més segur.

•

Renovació de l’asfaltat de la Via Verda.

•

Instal·lació de més punts de llum.

•

Il·luminació de parcs.

•

Instal·lació de semàfors amb temporitzadors que indiquen la duració del temps que
falta per a passar a roig.

•

Substitució d’enllumenament públic per llum blanca.

•

Instal·lació de taules de «ping-pong» al parc de Cotes Baixes.

•

Instal·lació de papereres adaptades per a xiquets i xiquetes o per a persones amb
diversitat funcional a zones pròximes als centres educatius.
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I por último, las actividades con más propuestas fueron Jornada de pint ball, que fueron 8
propuestas en total de los colegios Horta Major, Esclavas, José Arnauda y Carmelitas, y
torneo de Vídeojuegos, con un total de 6 propuestas de los colegios José Arnauda, San
Roque y Horta Major. Muchas gracias.

Aquestes han sigut les propostes d’inversió de totes les escoles de la nostra ciutat. Estem
molt agraïts de tindre l’oportunitat de poder ajudar i de poder fer entre tots un Alcoi millor.
Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Vega.
Sra. Sanjuán: I per últim li passem la paraula a Claudia, de Les Esclaves.

Vaig a parlar-vos sobre les propostes guanyadores, el vot rebut i els pressupostos.
Hi ha dos tipus de propostes, les propostes d’inversió, amb un pressupost màxim de 20.000
euros, que tenen com objectiu millorar la ciutat, i les propostes de despesa corrent, amb un
pressupost màxim de 5.000 euros, on hi han activitats diverses.
En les propostes d’inversió, la primera que ha guanyat ha sigut la instal·lació de papereres
adaptades per a xiquets i discapacitats. Aquestes papereres es posaran en zones pròximes
als centres educatius de la ciutat. Tenen un pressupost de 12.000 euros i han rebut 126 vots.
La segona ha sigut la instal·lació d’una taula de «ping-pong» al parc de Cotes Baixes. Ha
rebut 51 vots i hi ha un pressupost de 8.000 euros.
Ara vaig a explicar les propostes guanyadores de despesa corrent.
La primera amb més vots, 255 en total, ha sigut una jornada de paint-ball. Té un pressupost
de 3.085,50 euros.
La segona, amb 133 vots, ha sigut la jornada de videojocs, amb un pressupost de 786,50
euros.
L’última, amb 63 vots, ha sigut 6 tallers de cuina, amb un pressupost de 1.128 euros.
Crec que totes les propostes d’inversió són molt útils i ajuden a millorar Alcoi. D’altra banda,
les propostes de despesa corrent han sigut molt diverses, i segur que agraden a tots. Moltes
gràcies per la seua atenció.
Sr. Alcalde: Gràcies Claudia, i de nou agrair als centres educatius i a tots els alumnes que
haveu participat en el procés de participació de la infància. Un projecte que, com sabeu, el
que busca és construir una societat amb una ciutadania més implicada, i també difondre els
valors de la democràcia i la participació en la nostra societat, i la veritat és que ha sigut un
goig poder comptar amb vosaltres, i sobretot poder compartir este procés de participació en
el que contribuïu i ajudeu a millorar la nostra ciutat. Moltes gràcies i animar-vos a continuar
amb la màxima implicació en tots els processos de decisió de la ciutat d’Alcoi. Gràcies.

15. 11586/2021 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 1730 FINS
A LA NÚM. 2380 DEL PERÍODE 2021
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Claudia, del Col·legi Les Esclaves: Hola, son Claudia, del Colegio Esclaves SCJ Alcoy.

De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:


Del 28 de abril de 2021, núm. 1730, al 26 de mayo de 2021, núm. 2380.

16. 13630/2021 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE:
MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 2061/2021, de 14 de mayo de 2021

Decreto número 2061/2021, de 14 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 7 de mayo de 2021, adopta acuerdo para
modificar la composición de las Comisiones Informativas Municipales, motivado por el
escrito presentado por el concejal Marcos E. Martínez Coloma, con fecha 29-04-2021, en el
que abandona voluntariamente la disciplina y el grupo político municipal Ciudadanos
pasando a tener la consideración de concejal no adscrito.
En cumplimiento del acuerdo de 7-05-2021, tanto el grupo municipal Ciudadanos como el
Concejal No Adscrito han propuesto designar a un representante en cada una de ellas.
Visto el informe de la Secretaria General de 18-06-2019 y el informe del Técnico del
Gabinete Jurídico de 04-05-2021.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Como consecuencia de la modificación en la composición de las Comisiones
Informativas Municipales, designar a los miembros de la Corporación que se indican,
propuestos por la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y por el Concejal No Adscrito
Marcos E. Martínez Coloma, como miembros de las Comisiones Informativas Municipales:
COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO. MARTÍNEZ COLOMA
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El Pleno de la Corporación queda enterado

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, OBRAS Y SERVICIOS
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
COMISIÓN INFORMATIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CIUDAD INTELIGENTE
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
Segundo.- Comunicar esta resolución a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima
sesión.”

El Pleno de la Corporación queda enterado.

17. 13773/2021 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE:
MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN LA COMISSIÓ DE BEQUES I
PRÀCTIQUES.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 2062/2021, de 14 de mayo de 2021
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COMISIÓN INFORMATIVA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Representantes de Grupo Municipal CIUDADANOS:
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Un Concejal No adscrito:
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA

Decreto número 2062/2021, de 14 de mayo de 2021, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN LA COMISSIÓ DE BEQUES I
PRÀCTIQUES

Con fecha 13 de mayo de 2021, la Portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS
propone una modificación de los representantes de su grupo en los siguientes
órganos colegiados:
ORGANISMOS
COMISIÓN DE BECAS Y PRÁCTICAS

CONCEJALES
Vocal Representante Titular GM Ciudadanos: ROSA MARIA
GARCIA GONZÁLEZ, en sustitución de Marcos Eduardo
Martínez Coloma.

Esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO:
Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación,
propuestos por la Portavoz del Grupo Político Municipal CIUDADANOS como miembros de
los siguientes órganos colegiados:
ORGANISMOS
COMISIÓN DE BECAS Y PRÁCTICAS

CONCEJALES
Vocal Representante Titular GM Ciudadanos: ROSA MARIA
GARCIA GONZALEZ, en sustitución de Marcos Eduardo
Martínez Coloma.

Se mantienen el resto de delegaciones realizadas en dicho órgano según los decretos núm.
2745/2019, de 4 de julio de 2019 y núm. 3282/2019, de 2 de agosto de 2019..
SEGUNDO: Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO:

Notificar este acuerdo a los Concejales y a la Comisión de Becas y Prácticas.”

El Pleno de la Corporación queda enterado.
Sr. Secretari:
És la moció.
Sr. Alcalde:
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Por Resolución de Alcaldía de 04-07-2019 y núm. 2745/2019, se designó a los
miembros de la Corporación en la Comisión de Becas y Prácticas, entre otros. Dicha
representación ha sido modificada posteriormente por resolución de Alcaldía de 2 de
agosto de 2019 y núm. 3282.

Sí, si estem tots d’acord, canviem l’ordre de la moció, ja que estan els representants que
llegiran la següent, la de LGTBI i així no els fem esperar, si estem tots d’acord? Doncs farem
primer la moció 19, el punt 19.

19. 16786/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
MOCIÓ
CONJUNTA
SOCIALISTA-PARTIDO
POPULAR-COMPROMÍS
ALCOICIUDADANOS-PODEM-GUANYAR ALCOI PER A LA IGUALAT DE DONES, HOMES I
PERSONES LEGTBI+ EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA A LA CIUTAT D’ALCOI
Sr. Alcalde:
Sí, té la paraula per a llegir la moció conjunta, del Partit Socialista, el Partit Popular,
Compromís Alcoi, Ciudadanos, Podem, Guanyar per a la igualtat de dones, homes i
persones LGTBI+ en la pràctica esportiva de la ciutat d’Alcoi. Té la paraula.
La Sra. Asunción Navarro Santos, com a representant del Col·lectiu 8 de Març, llig la moció
conjunta següent:
“MOCIÓ PER LA IGUALTAT DE DONES, HOMES I PERSONES LGTBI+ EN LA
PRÀCTICA ESPORTIVA A LA CIUTAT D’ALCOI
A la societat occidental, la consideració històrica de l’home en edat productiva com a patró
universal ha donat com a resultat que la vida quotidiana de milions de persones estiga
construïda sobre ciments de profunda desigualtat. El dia a dia de totes aquelles persones
que no responen a la idea de masculinitat hegemònica suposa una interminable carrera
d’obstacles per simplement desenvolupar una vida en condicions de dignitat. Per exemple,
en el cas de les dones, estan infrarrepresentades en la pràctica esportiva organitzada. Al
País Valencià en 2019 només un 19% de les llicències federades les tenien dones.
Aquesta situació les perjudica doblement: perquè una menor pràctica esportiva perjudica
el seu benestar present i futur; i perquè la majoria de recursos públics van dirigits als
esports formalment organitzats i masculinitzats.
També a l’àmbit municipal aquesta desigualtat quotidiana és més que evident i manifesta
tant la omnipresència de la desigualtat de gènere com les dificultats de canvi davant d’un
fet que, precisament per la seua quotidianitat, donem per descomptat i és complicat
canviar, sobretot perquè a aquells estaments als que beneficia (o no molesta) no ho
consideren important i, en conseqüència, no ho volen canviar.
En aquesta moció volem parar atenció a un element bàsic però al temps transcendental
en el camí per aconseguir a Alcoi una major justícia de gènere i, per tant, justícia social.
Es tracta de l’àmbit esportiu. La revisió dels convenis signats per part del govern municipal
amb les diferents entitats esportives de la ciutat posa de manifest que no hi ha cap
element que reclame a aquestes entitats que reben finançament públic i gestionen la
pràctica totalitat de l’esport municipal un treball en pro de la igualtat de gènere. Una tasca
imprescindible si volem que la ciutadania d’Alcoi siga tractada en igualtat de condicions
amb independència del seu sexe i de la seua orientació sexual.
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Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, abandona la sesión la Sra.
Interventora, Nuria Aparicio Galbis.

- Implementar un senzill sistema estadístic desagregat per sexe, com ja reclama al
seu art. 20 la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes (BOE núm. 71, de 23 de març de 2007). Es tractaria de
comptabilitzar a les persones inscrites en les diferents accions de l’entitat per sexe.
- Dur a terme almenys una acció anual per a promoure la igualtat entre dones i
homes i persones LGTBI+ i evitar la desigualtat en la pràctica esportiva.
- Que es demane la participació activa de les entitats en les diferents accions
que l’Ajuntament d’Alcoi organitze de promoció de la igualtat de gènere i LGTBI+.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies i ara iniciarem el debat.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Jo, en este punt només comentaré que
m’haguera agradat estar inclòs en el grup dels proponents de la moció. En este cas
no ha sigut possible per motius aliens a la meua voluntat, evidentment, i per tant
m’adheriré a esta proposta i no faré intervenció. Gràcies.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Siempre están pidiendo lo mismo, justicia de género, justicia social, etc. Les digo que el
deporte es deporte, solo eso, deporte, todo lo demás sobra. Son ustedes los que han
estigmatizando el deporte generando desigualdad, porque son ustedes los que están
pidiendo la diferencia estadística entre hombres, mujeres y personas LGTBI. En definitiva,
son ustedes los que están discriminando a unos de otros. El problema son ustedes mismos,
que ven fantasmas donde ya no los hay, crean diferencia donde no la hay. Utilizan su
ideología para crear desigualdad.
Por sus erróneas ideas de igualdad, están creando un grave conflicto en el deporte, donde
prima la orientación sexual al deporte, sin tener en cuenta las consecuencias y el daño que
pueden ocasionar física y moralmente.
Han creado un monstruo que no pueden controlar, por eso su continuo afán de presentar
reiteradamente esta serie de mociones que no solucionan el problema real, un problema que
no existía, que ya estaba superado, y su perversión, ha vuelto a reabrir las diferencias entre
la sociedad.
Insisto, en el deporte debe primar el deporte, que es de lo que se trata, y después, la
orientación sexual o el sexo de cada uno, que nunca debería verse vinculado al deporte.
A día de hoy, es más noticia la orientación sexual de un deportista, que sus propios logros
deportivos.
Están aprovechando la igualdad de género para crear un conflicto. Todos ustedes solo
hacen que generar más desigualdad, y están creando deportistas de primera, segunda y
tercera categoría.
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Per això les entitats 8 de març, Dones, Ponts d’Igualtat i Col·lectiu LGTBI Mariola
demanem a la corporació municipal que a tots i cadascun dels convenis signats per
l’Ajuntament d’Alcoi i entitats esportives de la ciutat s’incloguen les següents clàusules:

Sra. Obiol: Sí, gràcies i bon dia.

Nosaltres, com a Guanyar, ens hem manifestat moltes vegades en contra dels convenis,
pensem que s’han de buscar-se altres maneres de repartir els recursos públics; però a
banda d’això, que a més va ser una de les qüestions que vam negociar amb el govern
respecte als pressupostos municipals, pensem que una vegada que existixen estos convenis
no han de ser un mer tràmit, i de moment, i si llegiu tots i cadascun dels convenis que
passen per Junta de Govern i que nosaltres tenim accés i que per tant es signen, són un
corta y pega bàsicament, són tots iguals, i per tant nosaltres pensem que un bon ús dels
recursos públics ha de passar també per una bona fiscalització d’aquests procediments i han
d’ajustar-se a la realitat que avui tenim.
I la realitat que avui tenim, és que la pràctica esportiva està clarament diferenciada per
gènere i per orientació sexual, i per això crec que a més dels punts que demana en aquesta
moció, són molts senzills, es demana simplement conéixer, perquè si no coneixem només
fem que proclamar ideologia, com ha fet el company de Vox. Quan tinguem dades ja
parlarem si estem parlant només d’esport o estem parlant d’altres coses, però clar, la
societat té altres coses, perquè és un sistema molt complex en el que intervenen
moltíssimes posicions de poder i relacions de poder.
Per tant, nosaltres votarem a favor, perquè pensem que a banda dels discursos i les notes
de premsa i les paraules hem d’actuar, i necessitem accions reals. I creiem que és una
qüestió molt important començar a fer petites cosetes per a millorar la vida quotidiana de
totes i tots. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies senyor alcalde i bon dia a tots els companys i companyes i a les
persones que ens segueixen.
Des de Podem ho tenim clar. Entenem que és imprescindible seguir treballant per combatre
la desigualtat en la nostra societat, en els diferents àmbits, i, com no, també en el món de
l’esport. Primer que res, voldríem sumar-nos a l’agraïment als tres col·lectius per tasca i per
portar aquesta moció al Ple, perquè desgraciadament algunes declaracions que escoltem al
saló de plens, deixen de relleu la necessitat de seguir portant aquest tipus de mocions i
reivindicacions.
Tot i que durant els últims anys és cert que la situació ha canviat, a dia d’avui l’esport
continua identificant-se com un món d’homes sota uns codis que deixen fora de joc, com
diríem a l’esport, la diversitat i la igualtat.
Per tant, no tenim cap dubte que encara ens queda molt camí per recórrer si volem
aconseguir una igualtat efectiva i la no discriminació a l’esport. Si bé és cert que cada
vegada hi ha més avanços i eixa discriminació encara es una realitat mundial també dins del
esport.
En Podem, com deia, ho tenim clar, contra l’odi, anem a continuar treballant per la igualtat i
de diversitat des de tots els àmbits. I, sobretot, des de les institucions. Per tant, com deia,
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En primer lloc volem donar l’agraïment a les entitats que han presentat la moció perquè, una
vegada més, igual que feien els xiquets fa una estoneta, demostren que la democràcia i la
casta democràtica està en mans de la ciutadania.

continuarem treballant per un esport que siga inclusiu i lliure. Perquè l’esport ha de ser una
ferramenta de transformació per aconseguir també construir societats més justes i
inclusives.
Per tant, des de Podem continuarem treballant per garantir l’accés a l’esport de persones, o
fer-ho en igualtat de condicions, per millorar la qualitat de vida de tots. Gràcies.

Buenos, Ciudadanos Alcoy se ha unido a esta Moción por varios motivos, entre ellos, el
convencimiento de que en casos de integración de personas, igualdad entre ellas o
discriminación por razón de género, solo cabe el avanzar.
Y en ese sentido, nuestro grupo en el Congreso, ha registrado una Proposición de Ley para
la erradicación de la discriminación que sufren las mujeres y la equiparación de sus
derechos a los de los hombres en el deporte, con el fin de impulsar y ejecutar un verdadero
Plan Estratégico que erradique la discriminación que sufren mujeres y personas LGTBI y
equipare sus derechos a los de los hombres para fomentar la igualdad. Esto debería estar
presente en todos los ámbitos, y obviamente también en el deporte.
Sra. Guillem: Gràcies senyor alcalde, bon dia a totes les persones que estan ací presents i
a les que ens estan seguint per les xarxes.
Bé, simplement diré que el recolzar aquesta moció no... no va molt més enllà, vull dir, no és
explicar molt més del que ja està explicat dins de la moció, per ella mateixa.
L'imaginari col·lectiu sobre els rols masculins i femenins ha sigut i és, un dels tarannàs més
importants a l’hora d’estructurar tota una societat. El model d’home fort, saludable i que
practica esport va de la mà de la dona senzilla, bella i fràgil.
L’esport, identificat amb la fortalesa física ha sigut sempre un signe d’identificació masculina,
tot i que fa anys que les dones formen part del món de l’esport, i que ho fan des de fa temps,
des de la mà dels anomenats “esports femenins”. I és que no hi ha esports d’homes ni
esport de dones, hi ha esports que es practiquen majoritàriament per homes i esports que es
practiquen majoritàriament per dones, i hi ha persones que practiquen esport.
Feminitzar o masculinitzar els esports ha sigut i és una pràctica habitual a la nostra societat
que hem d’evitar. Els xiquets i les xiquetes han de ser lliures de practicar i triar l’esport que
més els agrade, i això, en teoria sembla fàcil i sembla molt normal. Però, la realitat és que la
societat ens educa en gustos i hàbits i per tant nosaltres hem de ser capaços d’evitar i lluitar
contra certs estereotips que repetim dia rere dia, i que avui mateix estem, ara mateix, tornant
a repetir pel fet de, si veiem la quantitat de associacions que avalen aquesta moció, i el fet
que siguen precisament siguen els homes els que... , són esportistes i no la dona, no?
Per tant, aquesta moció tracta precisament de garantir l’accés a l’esport de totes les
persones, independentment de gènere o sexe a la pràctica de qualsevol esport. I per tant
Compromís votarà a favor.
Sra. Payá: Gracias señor alcalde.
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Sra. Rosa García: Gracias.

El Partido Popular también se ha unido en el apoyo a esta moción. Y es que es triste y es
preocupante porque todo lo que tenemos que regular, el derecho a la libertad individual de
las personas, el derecho a que cada cual pueda decidir sobre las cuestiones esenciales de
su vida, la igualdad entre hombres y mujeres, todo lo tenemos que regular por falta de
educación. Educación en valores como el respeto y la tolerancia.

Y es un como poco curioso que el gobierno municipal que es el encargado de poner en
marcha estas acciones, que se aprobaron en mociones de… por ejemplo la de hace un año,
con la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI en el deporte, ahora se
aparte del apoyo a esta moción conjunta.
Y es que es por lo de siempre, mucho gesto, mucha declaración; pero a la hora de ponerse
a trabajar, pues nada de nada.
En esta moción se proponen unos puntos muy concretos y sencillos, por una vez trabajen
por ponerlos en marcha, a ver si esta vez ya es la buena, y si es posible, pues no vayan a
mínimos y vayan un poco más allá en la defensa de la igualdad y contra la discriminación
del colectivo LGTBI.
Por último, agradecer a los colectivos que presentan esta moción por su trabajo y empeño
por la igualdad de todas las personas en todos los ámbitos. Gracias
Sr. Reig: Gràcies senyor alcalde.
A vore, dir-li a la senyora Amalia que crec no està al corrent, però nosaltres sí que hem
assumit esta moció, per tant, no sé... I este govern, el que sí que puc dir, és que este
govern, en la nostra ciutat, sí que tenim la igualtat, que estem treballant dia a dia. Vaig a dirlos, perquè m’havia fet molt d’açò però tinc tantes coses per a contestar que no sé al final...
Mire, actualment en la nostra ciutat, no soles a les aules sinó també fora d’elles, dia a dia
són més els xiquets i xiquetes que participen en un ampli ventall de modalitats esportives,
tant individuals com col·lectives. En els jocs esportius mateixa, perquè tinguen una idea, en
l’any mateixa 2018-19, varen ser 441 xiquetes, que eren un 30 % de tots els que van
participar; per a l’any següent, la convocatòria 2019-20, varen ser 501 xiquetes les que
varen participar, una 37 %.
•

A més, tenim un altre projecte esportiu, que és la EPI, que és l’Escola Poliesportives
d’Iniciació, que estan en tots els centres de la nostra ciutat, amb la qual cosa arriba a
tots els xiquets d’eixes aules, xiquets i xiquetes.

•

Després, en el 2019 que sí que es va poder celebrar la Mitja Marató, només és un
exemple perquè ho comproven. En l’any 2015 hi havien 312 dones, les que varen
participar, i en el 2019 eren 616, el que equival a un 32%.

•

A més, a més, en els premis mateix d’esports 2020, va ser reconeguda com a millor
esportista de promoció una xiqueta, Daniela Picó, que li desitgem que continue en
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Respecto a la moción, pues la verdad es que todos sus puntos deberían de estar ya en
marcha. Unos por ley y otros porque corresponden acciones que ya se han aprobado en
este Pleno.

eixa tasca; a més varem fer unes menciones a l’equip femení sénior del Nou Basket
Alcoi i a l’equip femení del Club Deportivo Alcoyano.
A més, en les ajudes esportives, en les beques que ajudem als nostres esportistes,
en la modalitat 2020 van ser 16, a les quals 16 xiquetes les que varem tindre; de 20
ajudes que vam donar, 16, això és un exemple de com està l’esport en la nostra
ciutat.

A més, ja centrant-me en els punt d’acord, dir que... més que res perquè no quede de que si
este govern treballa o no. A vore, en esta... en el punt d’implementar un sistema... en compte
dels convenis, per posar eixe paràgraf, dir-los, i ens comprometem, que per a este any, el 21
pràcticament, com saben, que acaben de dir, que passen per Junta de Govern, pràcticament
els tenim tots tramitats, i sí que agafem el testimoni perquè a la pròxima edició del 2021,
estiguen. Però vull dir, perquè no ho repetisquen, que si ho hem fet o deixem de fer-ho,
perquè ja estan pràcticament tramitats.
I després, dur a terme almenys una acció. Dir que, com este Govern sempre ha fet, que hem
estat de la mà treballant amb el col·lectiu LGTBI Mariola i amb Ponts d’Igualtat. Anem a
asseure’s amb ells per muntar a vore quina acció podem fer per a bé que es puga dura a
terme, però sempre de la mà en companyia d’ells, i decidirem si fem una xerrada o quina
acció és la que es fa.
I després, en l’últim punt, en el qual es demana la participació activa, jo crec que amb totes
les dades que ha donat i que estic fent referència de la forma de treballar, este Govern i el
Centre d’Esports, jo crec que tenen... tots els que han parlat que no tenim la igualtat en
l’esport, jo crec que tenen una idea... no sé, equivocada visió de l’esport en la nostra ciutat. I
no... jo crec que ja m’he passat del temps.
Sr. Alcalde: Hui té bula papal i pot excedir-se tot el que vullga.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Bé, jo crec que no hi ha més que afegir, només que
jo donaré suport a la moció i espere que anem avançant com sempre en la igualtat real i
efectiva de totes les persones, no només en l’esport, sinó en tots els àmbits de la vida.
Gràcies.
Sr. Abad: Gracias señor alcalde.
Pues poco más que añadir. El señor Miguel Juan, como bien ha dicho, el ayuntamiento y,
sobre todo el Centro de Deportes está cumpliendo con la ley, están siempre dando todos los
detalles de todo, o sea que yo estoy muy contento con su trabajo, es de agradecer; pero no
podemos apoyar esta moción. Gracias.
Sra. Obiol: Gràcies.
Bé, el mateix regidor, i li agraïm, perquè fa uns mesos no teníem dades desagregades per
sexe, ara sí. Espere que es facen públiques i que es facen accessibles, perquè la llei és de
2007, fins al 2021 han passat molts anys; per tant les lleis, de vegades ens reclamen que
complim les normatives, i les lleis s’han de complir totes. I per tant necessitem un sistema
disgregat per sexe, i això ens donaria els resultats que vosté ha enumerat i que crec que són
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•

importants, perquè parla d’un 30, un 37, un 32, 1/3; les dones som un 50 %, per tant es
important tindre eixes dades per a saber, per a saber on actuar, com actuar i com fer-ho.
Això és molt important.

I també, sí que li volia incidir al regidor que parlava de LGTBI Mariola i Ponts d’Igualtat, però
no s’oblide de les dones. El Col·lectiu 8 de març, dones, han presentat també aquesta moció
i també reivindiquen que es tracte d’elles i de la igualtat entre dones i homes en aquestes
qüestions. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou alcalde.
Bé, per la nostra part reiterar l’agraïment amb el Col·lectiu Dones 8 de març, com Ponts
d’Igualtat, com el Col·lectiu LGTBI Mariola. I evidentment donarem suport a aquesta moció
per a poder seguir treballant per un esport inclusiu, igualitari i lliure de discriminació.
Sra. Rosa García: Pues aprovechar este momento para animar a los colectivos para que
sigan reivindicando cuando hay problemas de igualdad, que no paren que estaremos
siempre con ellos.
Sra. Guillem: Gràcies de nou senyor alcalde.
Bé, jo, simplement el que volia dir és que, evidentment anem a votar a favor. Recordar que
aquesta moció està presentada tant per Ponts d’Igualtat, Col·lectiu LGTBI Mariola i pel
Col·lectiu de Dones 8 de març. Que no es tracta només de l’accés de persones LGTBI, sinó
també de les dones, i que no es tracta només de la pràctica de dones, diguérem, a l’esport,
sinó que es tracta d’educació, d’educació per a modificar, no només de practicar, educació
per a modificar una imatge de col·lectiu i així tindre un accés real a l’esport. No només amb
pràctica sinó també amb visibilitat i també amb la tria. Moltes gràcies.
Sr. Reig: Moltes gràcies.
A vore, la senyora Obiol. Dir-li que les dades ja s’han publicat i que també vostés estan en el
que és el Centre d’Esports on tenim veu, i totes les decisions, tots els mesos fem la reunió
pertinent, i en la qual, si tenen algun dubte, també podrien allí preguntar. Jo crec que tenim
suficients companys ací de Corporació, que estan presents. Per part meu, per part del
regidor, dona la informació que tenim sempre al nostre abast de tot, i el que vol qualsevol
suggeriment o quan volen perquè tenen un interés per alguna dada o alguna cosa,
pregunten i se li dona, jo crec que fins ara se li ha donat resposta a tot.
A vore, després això del 8 de març, també el pose dins d’eixa reunió que es puga fer.
Perdoneu, però el que estàvem parlant, és l’únic. Sabeu que sempre estem oberts a
qualsevol suggeriment, a qualsevol interés per millorar. Li puc dir que la igualtat, la igualtat,
des del Centre d’Esports estem treballant-ho, l’únic que passa que si es fa, per dir una
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I després, ja quan tinguem això, començarem parlant de coses més complexes, perquè una
cosa són els números i després és la visibilitat. Fa uns dies comptava els fotos dels xiquets i
xiquetes ―i acabe ja― que eixien a la premsa local fent esport, i clar, els xiquets apareixen
moltíssim i les xiquetes no.

activitat, no hi han més inscrits que no volem participar, doncs no podem obligar a ningú a
que participe.

I vam poder gaudir d’una jornada de judo, tot completament diferent, allí en la instal·lació, en
la qual van participar tots els integrants que té el club i això, i eren xiquets i xiquetes. I en el
BMX ídem del mateix, una jornada de jocs de la lliga infantil, de jocs esportius, en la qual
també tenen xiquets i xiquetes.
Per tant, jo crec i considere que l’esport en la nostra ciutat, i perdoneu que ho diga... està
molt fot, està molt integrat, i sí que totalment es treballa per la igualtat, i este govern
continuarà treballant per aconseguir contra més llum puga arribar i tinguem més èxits, de la
índole que siga però si són femenins, benvinguts; però no por això, si hi han homes doncs
també tindran tot el nostre suport. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies, passem a votació de la moció.
Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups municipals
SOCIALISTA-PARTIDO
POPULAR-COMPROMÍS
ALCOI-CIUDADANOS-PODEMGUANYAR
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1),
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma, i el vot en contra del regidor del grup municipal VOX (1), aprova la moció conjunta
presenta.
Abans de seguir amb el següent punt de l’ordre del dia, la Sra. Asunción Navarro Santos,
representant del Col·lectiu 8 de Març, abandona la sessió.
Sr. Secretari:
Tornem a la moció que hi havia inicialment, la que figura al punt 18 de l’ordre del dia.

18. 16597/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA SOCIALISTA-COMPROMÍS ALCOI-PODEM-GUANYAR
SOBRE CONDEMNA BOMBARDEIG FRANJA GAZA

ALCOI

El grups municipals SOCIALISTA, COMPROMIS ALCOI, PODEM i GUANYAR
ALCOI, presenten la següent moció conjunta:
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Mire, recentment mateix, s’han obert per a l’ús i gaudi d’unes instal·lacions esportives en la
qual s’han acabat, i en la qual és una satisfacció vore-les ja en marxa, perquè eren
reivindicacions per a millorar la pràctica esportiva en la nostra ciutat i bé, el que vam
procurar eixe dia i eixa obertura és que foren en jocs esportius en el qual n’hi havien equips
mixtes, i estaven gaudint d’eixa instal·lació. Esta setmana, sense anar més lluny, va ser
l’obertura del que era la pista exterior, la coberta, que hem estat... no sé, vins anys per
haver-la de... que tots volien fer-la, doncs al final ja la tenim.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Més de 200 palestins i palestines han sigut assassinades en els atacs aeris de l'Estat
d'Israel contra la Franja de Gaza al llarg del últims dies. Més de 50 d'ells eren infants.

El 10 de maig, Israel inicia els bombardejos massius sobre la Franja de Gaza, que se salden
a dia de hui amb més de dos centenars de persones palestines assassinades, entre elles
més de cinquanta menors d'edat. Desenes d'edificis han estat destruïts, entre els que es
poden esmentar la seu de l'agencia internacional de premsa AssociatedPress (AP) i Al
Jazeera. També han sigut atacats un hospital, un monestir catòlic, un orfenat, o dues escoles
de l'UNRWA i l’edifici de les seues oficines, que segons la llei internacional són inviolables.
El sistema sanitari està a punt del col·lapse, mentre les agències de l’ONU i altres ONG
associades continuen brindant assistència a la població palestina. La protecció dels civils
palestins és la prioritat davant aquesta escalada de violència en una Franja de Gaza ja al
límit després de 15 anys de bloqueig israelià per terra, mar i aire.
Durant dècades, un gran nombre d'Estats, institucions interestatals i organismes de l'ONU
en tots els nivells, han condemnat aquestes polítiques i han assenyalat la urgència que
Israel i la comunitat internacional posen fi a la violació sistemàtica dels drets humans i a la
violència contra el poble palestí. Recentment, una de les ONG més prestigioses i importants
del món, HumanRightsWatch, va declarar que Israel era un règim d'apartheid. L'apartheid és
un crim contra la humanitat perseguible en tribunals internacionals -de fet, el Tribunal Penal
Internacional s'ha declarat recentment competent per a investigar aquests crims a
Palestina-. A més, segons resolucions de l'Assemblea General de l'ONU com la 56/83, els
Estats tenen el deure de no ajudar i no assistir (no col·laborar) amb altres Estats pels seus
fets internacionalment il·lícits, és a dir, que violen sistemàticament I greument el dret
internacional, com és el cas d'Israel amb la seua pràctica d'apartheid i amb bombardejos
massius a Gaza com els de 2008-2009, 2012, 2014 i els d'aquests dies.
Per la seua banda, no pot oblidar-se que l'any 2018 Les Corts Valencianes es van declarar
Espai Lliure d'Apartheid Israelià. També cal recordar que el 2014 el Govern Espanyol va
suspendre la venda d'armes (embargament) a Israel pels seus bombardejos contra Gaza.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Alcoi condemna els bombardejos sobre la Franja de Gaza i la
mort de més de 200 persones palestines, entre elles més de 50 menors d'edat, xiquets i
xiquetes, i de 10 israelians.
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Dies arrere, inicia l'intent de desallotjament forçós de famílies palestines en el barri de
SheikhJarrah a Jerusalem. Sota la política de colonització, l'Estat d'Israel arrebata les seues
cases per a donar-les als colons arribats de diferents indrets en un procés que ha estat
qualificat de neteja ètnica -un crim contra la humanitat- en el marc de l'ONU. A SheikhJarrah
les famílies palestines desallotjades il·legalment vivien allí des de feia generacions.

SEGON.- L’Ajuntament de Alcoi demana el cessament immediat dels bombardejos israelians
i de tota forma de violència.
TERCER.- L’Ajuntament de Alcoi se suma a la demanda d'una solució pacífica i dialogada
sobre la base del respecte a les resolucions de l'ONU.

CINQUÉ.- D'acord amb resolucions de l'ONU com la 56/83 de l'Assemblea General,
l’Ajuntament Alcoi insta al Govern d’Espanya i al Consell de la Generalitat Valenciana a que
posen fi a qualsevol tipus d'intercanvi militar o de seguretat amb Israel que puga estar
relacionat amb el bombardeig massiu contra la Franja de Gaza o la violència contra la
població palestina.
De forma similar, insten el Consell a sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les
formes de comerç i tracte amb Israel a una major diligència deguda per assenyalar els que
contribueixen directament a la comissió de crims d'apartheid i persecució contra el poble
palestí. D'aquesta manera, s'insta al Consell a posar fi a les activitats i al finançament que
puguen contribuir directament a facilitar aquests greus crims assegurant-se que cap
empresa espanyola ajude a mantenir o que cap empresa espanyola es lucre a costa de les
vulneracions de drets humans de el poble palestí.
SISÉ.- L’Ajuntament de Alcoi insta el Govern d'Espanya per a que done suport a la creació
d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU per investigar la comissió de crims de
guerra i d'apartheid contra el poble palestí.
SETÉ.- L’Ajuntament de Alcoi sol·licita a totes les instàncies diplomàtiques espanyoles i al
ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya que utilitze tots els recursos al seu abast per a
aconseguir l'alliberament de Juana Ruiz Sánchez, treballadora sanitària i cooperant
espanyola que porta des del 13 abril de 2021 detinguda sense garanties per Israel.»
Sr. Alcalde:
Llegirà la moció el Sr. Santiago.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou Alcalde. Passe a llegir directament els acords.
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM, llig els punts d’acord de la moció
conjunta següent:
«PRIMER.- L’Ajuntament de Alcoi condemna els bombardejos sobre la Franja de Gaza i la
mort de més de 200 persones palestines, entre elles més de 50 menors d'edat, xiquets i
xiquetes, i de 10 israelians.
SEGON.- L’Ajuntament de Alcoi demana el cessament immediat dels bombardejos israelians
i de tota forma de violència.
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QUART.- L’Ajuntament de Alcoi insta al Govern d'Espanya per a que realitze un
embargament d'armes bidireccional a l'Estat d'Israel.

TERCER.- L’Ajuntament de Alcoi se suma a la demanda d'una solució pacífica i dialogada
sobre la base del respecte a les resolucions de l'ONU.
QUART.- L’Ajuntament de Alcoi insta al Govern d'Espanya per a que realitze un
embargament d'armes bidireccional a l'Estat d'Israel.»

«CINQUÉ.- D'acord amb resolucions de l'ONU com la 56/83 de l'Assemblea General,
l’Ajuntament Alcoi insta al Govern d’Espanya i al Consell de la Generalitat Valenciana a que
posen fi a qualsevol tipus d'intercanvi militar o de seguretat amb Israel que puga estar
relacionat amb el bombardeig massiu contra la Franja de Gaza, contra la violència, contra la
població palestina.
De forma similar, insten el Consell a sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les
formes de comerç i tracte amb Israel a una major diligència deguda per assenyalar els que
contribueixen directament a la comissió de crims d'apartheid i persecució contra el poble
palestí.»
Sr. Santiago:
L’últim paràgraf els deixaríem, ens autoesmenaríem.
«SISÉ.- L’Ajuntament de Alcoi insta el Govern d'Espanya per a que done suport a la creació
d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU per investigar la comissió de crims de
guerra i d'apartheid contra el poble palestí.
SETÉ.- L’Ajuntament de Alcoi sol·licita a totes les instàncies diplomàtiques espanyoles i al
ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya que utilitze tots els recursos al seu abast per a
aconseguir l'alliberament de Juana Ruiz Sánchez, treballadora sanitària i cooperant
espanyola que porta des del 13 abril de 2021 detinguda sense garanties per Israel.»
Sr. Alcalde:
Iniciem el debat.
Sr. Marcos Martínez: Sí, gràcies de nou.
Bé, en este assumpte a mi m’agradaria assenyalar que jo estic en contra de qualsevol forma
de violència, de tota, vinga d’on vinga i sense ninguna distinció; però també estic en contra
dels bloquejos, dels cordons sanitaris o boicots que també podem, a la volta, incitar a l’odi.
Dit açò, recorde que en este mateix saló, en 2015 va haver una proposta similar, i que va
portar bastants maldecaps, sobretot legals, perquè numerava en algun cas la constitució i no
era..., no estava subjecta a la llei. De fet, crec que no.... el retirar esta moció, i a més no
només ací sinó en varis municipis d’Espanya es va haver de retirar perquè un jutge va dir
que no era així, va ser una massacre judicial en contra de l’ajuntament. Això s’ha de tindre
en compte.
S’ha volgut, es veritat que esta un poc més suau que la que es va presentar en aquells dies;
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Sr. Santiago:
«Cinqué», i ací faré una mena d’autoesmena, sí, llevarem l’últim paràgraf per evitar
malentesos i possibles confusions. Llavors el cinqué punt quedaria de la següent forma:

Vaig a llegir un altre punt. «Muchos terroristas internacionales de los años 60 y 70
comenzaron como miembros de organizaciones de protesta no violentas, para luego
comprometerse completamente con la violencia para lograr sus objetivos. Las similitudes
entre el movimiento BDS y estos grupos de protesta son alarmantes».
Aleshores, crec que hem d’anar en compte amb totes estes coses, a banda que a nivell
municipal tampoc entenc, com he dit en diverses ocasions, que hagem de fer política
d’exteriors, i aleshores sí que m’agradaria que pensàrem un poquet abans de votar este
tipus d’accions. Gràcies.
Sr. Abad: Gracias.
Los últimos hechos ocurridos en Israel, son un asunto que entra dentro de su ámbito de su
soberanía nacional y en los que España no debe inmiscuirse. Del mismo modo que
defendemos nuestra soberanía nacional, respetamos las del resto de Estados.
Israel ha sufrido el ataque del terrorismo yihadista, que sigue siendo una amenaza de
seguridad, para todo Occidente, también en Europa. No puede existir una paz estable y
duradera sin el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos y libertades
fundamentales.
Reiteramos nuestro compromiso con la necesidad de unas fronteras seguras como
fundamento de la seguridad y la soberanía de los estados. En España conocemos las
nefastas consecuencias de no proteger las fronteras; como lo muestran los acontecimientos
recientes en las fronteras de Ceuta y Melilla, colofón a décadas de padecimiento de una
presión inmigratoria masiva y descontrolada.
Los Ayuntamientos no están para hacer declaraciones políticas al margen del ámbito de su
competencia; y mucho menos aún cuando afecta a las relaciones internacionales del Reino
de España, que son competencia exclusiva del Estado. Por ello no votaremos a favor de una
moción, donde tratan de ocultar los gravísimos problemas que acechan a nuestra Patria, en
lo relativo a su seguridad exterior e interior, inmigración ilegal, empleo y respeto a los
derechos y libertades.
Sr. Alcalde: Pels proposant de la moció hi haurà només una intervenció que farà el senyor
Santiago, i per tant passem a la senyora García.
Sra. Rosa García: Muchas gracias.
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però tot este tipus d’associacions s’ha d’anar molt en compte, perquè per exemple hi ha una
publicació que és «resumen de éxitos de la BDS», o siga, no posen adhesions anuals...
«resumen de éxitos». «Estado español. La ciudad de Alcoy, 60.000 habitantes, en un pleno
municipal se ha convertido en la primera del País Valencià, en sumarse institucionalmente a
la campaña de boicot al estado de Israel». Ojo!,això és el que va passar en 2015, però es
queda allí reflectit com a que som una població... sí, es diu que és una formació pacífica
però bé, té sus luces y sus sombras. Per exemple, el senyor Barghouti, que és un dels
cofundadors, doncs hi han alguns dubtes al respecte, i sí que ha recolzat en certa manera
accions terroristes, o que les assumiria dins de... som pacífics però si s’ha de fer alguna...
doncs igual l’assumim també. Aleshores, el nom d’Alcoi vincular-lo allí seria també un poc
perillós a voltes... i és un poc complicat aquestes coses lligar-les bé.

Ciudadanos está comprometido con establecer unas excelentes relaciones con Israel.
Consideramos que es un socio imprescindible en Oriente Medio para poder hacer frente a
retos tan importantes como la seguridad internacional y el terrorismo.
Por ese motivo, nos sumamos a la llamada pacifica de la Unión Europea, aunque no
creemos que este Ayuntamiento sea el foro más apropiado para debatir sobre Derecho
Internacional, así que nos vamos a abstener en este caso.
Sr. Ruiz: Sí, moltes gràcies. Vaja per davant la condemna del nostre grup municipal a
qualsevol manifestació de violència, i com no, també als bombardejos de la Franja de Gaza.
En qualsevol cas entenem que l’Ajuntament d’Alcoi, on residix la sobirania popular de la
ciutat, no és el fòrum més adien per a tractar aquestes qüestions. Pensem que els nostres
veïns volen que debatem dels problemes més propers, i que deixem els debats d’àmbit
nacional, o en este cas internacional, per als fòrums competents.
Per tant, anem a abstindre’s.
Sr. Santiago: Gràcies de nou.
Abans de començar la meua intervenció, comentar-li al company Martínez que jo en aquesta
moció no veig absolutament cap ni una referència a la que es va plantejar en 2015,
vinculada al BDS, no hi ha cap menció. De fet aquesta és una proposta que van aprovar les
forces botàniques en Corts Valencianes, per tant dona la sensació que ha vingut vosté ací a
parlar del seu llibre, i que no té res a veure amb el contingut ni amb l’objecte de la moció,
que no és més que una crida a la pau i de condemna per les agressions constant, i en
aquest cas, una massacre que s’ha produït en la Franja de Gaja arran dels últims
bombardejos.
També, contestant algunes de les coses que s’han dit al respecte, que això no hauria de ser
motiu de debat en el saló de plens. Doncs els grups proposants d’aquesta proposta entenem
que sí, bàsicament perquè són moltes les persones que estem preocupades i indignades per
la situació que s’està vivint a Palestina, a Alcoi també, per tant, aquesta situació també
interessa, importa, preocupa, indigna a molts alcoians i alcoianes, especialment per les
greus agressions i violacions dels drets humans comeses per l’Estat israelià contra la
població en este cas de Gaza, arran de l’última massacre, com s’ha fet també en l’exposició
de motius, que va suposar la mort de més de 200 persones, entre ells 50 xiquets i xiquetes,
que perfectament podrien ser els nostres fills o filles.
Per això les forces de progrés de l’ajuntament d’Alcoi, hui volem posar de manifest el
següent, que des de 1948 Israel s’ha annexionat més del 78 % de la palestina històrica, més
del 78 %; que continua expulsant a la població autòctona; que continua negant el seu dret a
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Bueno, desde Ciudadanos entendemos que lo prioritario es garantizar la convivencia
pacífica y duradera entre Israelíes y Palestinos en igualdad de derechos siempre; y por ello
condenamos enérgicamente la violencia ejercida por HAMAS, y exigimos que prevalezcan
los derechos humanos a toda costa, y que la legitima respuesta de las fuerzas de seguridad
y ejercito israelí no sea desproporcionada.

Per tot això, aquest ple, altra vegada més diu prou complicitat amb Israel, prou impunitat per
escometre massacres contra la Franja de Gaja, prou càstigs col·lectius contra la població
palestina, prou violacions de drets humans, prou apartheid. Una vegada més la major
institució de la nostra ciutat es posiciona al costat de la justícia social i el dret internacional, i
continua lluitant sense matisos per un futur de pau, prosperitat i justícia, que només serà
possible a través d’una pressió real sobre l’estat ocupat d’Israel fins que aquest respecte el
dret internacional.
Per acabar ho faré igual que l’última vegada que vaig intervindre en aquest saló de plens per
a parlar sobre palestina. Com va declarar el premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, «si ets
neutral en situacions d’injustícia, és que has elegit el costat de l’opresor», o com va afirmar
Nelson Mandela «Sense la llibertat de Palestina, la nostra està incompleta». I ja per acabar, i
contestant també alguns companys d’aquesta Corporació, la solidaritat internacional és la
tendresa dels pobles. Moltes gràcies.
Sr. Marcos Martínez: Sí, bé, és veritat que no posa ninguna menció. Jo sé que vosté és una
persona intel·ligent senyor Santiago, i u sempre ha d’estar escrit perquè u entenga el que va
darrere. Una volta s’ha de llegir entre línies i trobar totes estes cosetes. De fet u és baladí,
que evidentment estem contra la violència internacionalment, però ha de ser la que jo diga,
contra Israel sí, però per exemple, si es vulneren els drets humans en altres països com
Iran, Arabia Saudí o Síria, no diem res, o si es vulneren els drets a un altre lloc. Tots sabem
per exemple que Podem, doncs quasi, quasi que li donen una raó de ser al terrorisme en el
nostre país, no?, que justifica un poc eixa... Aleshores són coses que hem de tindre en
compte a l’hora de valorar quan es presenten estes mocions ací.
Ja un atac clar al que és el poble d’Israel, que evidentment el senyor Santiago precisament
és una persona que ens ha demostrat moltes voltes que són l’enemic ―tu ho vas dir―, però
ja dic, hi han molts llocs on s’hauria d’aplicar una política internacional que acabara amb
estes coses, i no només on ens diga... De fet, de fet totes estes mocions sempre venen...
―Sr. Alcalde: Vaja acabant ja― En el 2015, con ara, des d’Esquerra Unida, ara Podemos,
jo crec que la intenció era clara, la destrucció del poble d’Israel.
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l’autodeterminació; que més de 7 milions de persones refugiades palestines es mantenen
sense dret al retorn, sense poder tornar a casa seua; que al llarg dels últims anys Israel
manté Gaza i Cisjordània sota ocupació militar; que sotmet a la població palestina a castics
col·lectius, a massacres periòdiques contra la Franja de Gaza, qualificades, i això no ho
diem nosaltres, ho diu Nacions Unides, qualificades de crims de guerra; que Israel continua
accelerant la colonització de Cisjordània mitjançant la construcció de colònies i l’annexió
il·legal de Jerusalem est; que l’Estat d’Israel continua realitzant atacs racistes amb total
impunitat contra la població palestina, i amb el silenci còmplice de la comunitat internacional;
que Israel imposa un sistema d'apartheid a tota la població palestina dels territoris ocupats,
com acaba d’afirmar també Human Rights Watch. Per tots aquest motius totes les forces
democràtiques tenim clar, o entenc jo que hem de tindre clar, que hem de continuar fent
força i reivindicant la fi a l’ocupació dels territoris palestins. La igualtat per als palestins i
palestines d’Israel, i el dret de retorn de les persones refugiades, inspirant-se en el moviment
que va acabar amb l'apartheid africà. I tot això, posant en valor en tot moment que el País
Valencià ha sigut i és avantguarda en la lluita contra l’apartheid israelià i per la solidaritat
amb palestina.

Sr. Santiago: No, només dir i parlar una miqueta des del cor a tota la Corporació i a totes
les persones que ens puguen escoltar. La situació que està patint el poble palestí és molt
greu des de ja fa molt de temps. Hi ha una potència ocupant, que és en aquest moments
l’Estat d’Israel, probablement és el quart exercit més important o més gran del món, i que
està exercint qualsevol tipus de violència sobre la població palestina. Jo apel·le, jo conec a
gran part dels membres d’aquesta Corporació, i sé que tots tenim la millor de les voluntats.
Senyor Martínez, jo sé que vosté... vosté diu que jo soc una persona intel·ligent, jo sé que
vosté és una bona persona i que podrà donar suport perfectament a aquesta proposta.
Perquè al final, el que estem fent és una crida a la solidaritat, és una crida a la Pau i és una
crida a que es respecte el dret internacional, sobretot que respecten els drets humans, en
este cas de la població palestina.
Nosaltres condemnem qualsevol, qualsevol tipus de violència, i precisament el què volem és
que en palestina es puga conviure de la millor manera possible. Per tant, jo demane a tots
els membres de la Corporació que facen un esforç, que es deixen els seus interessos, per
dir-ho d’alguna manera partidistes, fora d’aquest saló de plens, i que donen suport a una
qüestió que va de drets humans, que va de solidaritat i que va de pau. Perquè torne a
repetir, l’Estat d’Israel ha fet una massacre més sobre la població palestina i han assassinat
a més de 50 xiquets i xiquetes, nens, cremats, morts... és que és molt trist, molt greu, és una
impotència terrible. Per tant jo demanaria que ens deixàrem una miqueta tots els interessos
partidistes i que, per una vegada, poguérem donar suport unànime a una proposta que està
parlant de pau, de respecte als drets humans i al dret internacional.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Passem a votació de la moció.
Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups municipals
SOCIALISTA-COMPROMÍS ALCOI-PODEM-GUANYAR ALCOI i que inclou l’autoesmena
realitzada pel grup municipal PODEM.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i les
abstencions dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS
(1), i VOX (1) i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, aprova la moció
conjunta, amb els següents termes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Més de 200 palestins i palestines han sigut assassinades en els atacs aeris de l'Estat
d'Israel contra la Franja de Gaza al llarg del últims dies. Més de 50 d'ells eren infants.
Dies arrere, inicia l'intent de desallotjament forçós de famílies palestines en el barri de
SheikhJarrah a Jerusalem. Sota la política de colonització, l'Estat d'Israel arrebata les seues
cases per a donar-les als colons arribats de diferents indrets en un procés que ha estat
qualificat de neteja ètnica -un crim contra la humanitat- en el marc de l'ONU. A SheikhJarrah
les famílies palestines desallotjades il·legalment vivien allí des de feia generacions.
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Sr. Abad: No voy a utilizar la segunda internvención.

El sistema sanitari està a punt del col·lapse, mentre les agències de l’ONU i altres ONG
associades continuen brindant assistència a la població palestina. La protecció dels civils
palestins és la prioritat davant aquesta escalada de violència en una Franja de Gaza ja al
límit després de 15 anys de bloqueig israelià per terra, mar i aire.
Durant dècades, un gran nombre d'Estats, institucions interestatals i organismes de l'ONU
en tots els nivells, han condemnat aquestes polítiques i han assenyalat la urgència que
Israel i la comunitat internacional posen fi a la violació sistemàtica dels drets humans i a la
violència contra el poble palestí. Recentment, una de les ONG més prestigioses i importants
del món, HumanRightsWatch, va declarar que Israel era un règim d'apartheid. L'apartheid és
un crim contra la humanitat perseguible en tribunals internacionals -de fet, el Tribunal Penal
Internacional s'ha declarat recentment competent per a investigar aquests crims a
Palestina-. A més, segons resolucions de l'Assemblea General de l'ONU com la 56/83, els
Estats tenen el deure de no ajudar i no assistir (no col·laborar) amb altres Estats pels seus
fets internacionalment il·lícits, és a dir, que violen sistemàticament I greument el dret
internacional, com és el cas d'Israel amb la seua pràctica d'apartheid i amb bombardejos
massius a Gaza com els de 2008-2009, 2012, 2014 i els d'aquests dies.
Per la seua banda, no pot oblidar-se que l'any 2018 Les Corts Valencianes es van declarar
Espai Lliure d'Apartheid Israelià. També cal recordar que el 2014 el Govern Espanyol va
suspendre la venda d'armes (embargament) a Israel pels seus bombardejos contra Gaza.
És per això, que des del Grup Municipal de Compromís per Alcoi es proposa l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Alcoi condemna els bombardejos sobre la Franja de Gaza i la
mort de més de 200 persones palestines, entre elles més de 50 menors d'edat, xiquets i
xiquetes, i de 10 israelians.
SEGON.- L’Ajuntament de Alcoi demana el cessament immediat dels bombardejos israelians
i de tota forma de violència.
TERCER.- L’Ajuntament de Alcoi se suma a la demanda d'una solució pacífica i dialogada
sobre la base del respecte a les resolucions de l'ONU.
QUART.- L’Ajuntament de Alcoi insta al Govern d'Espanya per a que realitze un
embargament d'armes bidireccional a l'Estat d'Israel.
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El 10 de maig, Israel inicia els bombardejos massius sobre la Franja de Gaza, que se salden
a dia de hui amb més de dos centenars de persones palestines assassinades, entre elles
més de cinquanta menors d'edat. Desenes d'edificis han estat destruïts, entre els que es
poden esmentar la seu de l'agencia internacional de premsa AssociatedPress (AP) i Al
Jazeera. També han sigut atacats un hospital, un monestir catòlic, un orfenat, o dues escoles
de l'UNRWA i l’edifici de les seues oficines, que segons la llei internacional són inviolables.

De forma similar, insten el Consell a sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les
formes de comerç i tracte amb Israel a una major diligència deguda per assenyalar els que
contribueixen directament a la comissió de crims d'apartheid i persecució contra el poble
palestí.
SISÉ.- L’Ajuntament de Alcoi insta el Govern d'Espanya per a que done suport a la creació
d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU per investigar la comissió de crims de
guerra i d'apartheid contra el poble palestí.
SETÉ.- L’Ajuntament de Alcoi sol·licita a totes les instàncies diplomàtiques espanyoles i al
ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya que utilitze tots els recursos al seu abast per a
aconseguir l'alliberament de Juana Ruiz Sánchez, treballadora sanitària i cooperant
espanyola que porta des del 13 abril de 2021 detinguda sense garanties per Israel.»
20. 16594/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DOMUSVI ALCOI
Sr. Alcalde:
La moció passa a declaració institucional que llegirà el Sr. Ruiz.
Sr. Ruiz:
Gràcies Sr. Alcalde i moltes gràcies a tots els companys de tots els grups per donar el suport
a aquesta proposta i que es convertisca, com ha dit el Sr. Alcalde, en una declaració
institucional.
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ha passat un any des que Alcoi patira una de les majors tragèdies dels últims 100 anys. Van
faltar 73 persones en la residència Domus Vi Alcoi a conseqüència d'un dels brots de Covid19 més mortífers de tota Espanya.
Un any després, els familiars dels residents manifesten la seua preocupació davant
l'incompliment de la ràtio de personal i el prolongament de la jornades laborals dels
treballadors del geriàtric. Es tracta de queixes semblants a les manifestades abans de la
pandèmia, a l'estiu de 2019, quan la residència va patir un primer brot de gastroenteritis.
Tenim el deure de reivindicar que els majors siguen atesos en les residències de la nostra
ciutat amb totes les garanties. Per això s'han d’acomplir les normes establides per garantir la
correcta atenció dels nostres majors, tant en residències públiques com en privades, en les
que hi ha un gran nombre de places concertades per la Conselleria.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523407211734147226 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 – e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

Copia auténtica de documento papel - CSV: 13524755050030676245. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

CINQUÉ.- D'acord amb resolucions de l'ONU com la 56/83 de l'Assemblea General,
l’Ajuntament Alcoi insta al Govern d’Espanya i al Consell de la Generalitat Valenciana a que
posen fi a qualsevol tipus d'intercanvi militar o de seguretat amb Israel que puga estar
relacionat amb el bombardeig massiu contra la Franja de Gaza, contra la violència, contra la
població palestina.

Al cas concret de la residència Domus Vi Alcoi, l'alerta dels familiars i la seua preocupació
per les conseqüències que les eventuals carències puguen tindre sobre l'atenció dels
residents fa necessari que l'Ajuntament d'Alcoi, com administració més propera al ciutadà,
prenga les mesures necessàries per a garantir el correcte tracte als usuaris. En aquest cas,
reclamant a l'administració competent les inspeccions de control que certifiquen el correcte
funcionament del servei.

• Que l'Ajuntament d'Alcoi sol·licite a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives còpia del
darrer informe d'inspecció realitzat sobre el servei de la residència geriàtrica *Domus Vi Alcoi
que certifique el compliment de tots els paràmetres de qualitat exigits en la normativa per a
garantir un correcta atenció dels nostres majors.
• Que, en cas que el darrer informe d'inspecció haja estat realitzat en un termini superior als
sis mesos, l'Ajuntament d'Alcoi sol·licite a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives una
nova inspecció per certificar el compliment de tots els paràmetres de qualitat exigits en la
normativa per a garantir una correcta atenció dels residents.»
21. 16533/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES SOBRE L'ESTAT DE COMPLIMENT
PARTICIPATIUS
Sr. Alcalde:
Qui formularà la…?, Sra. Garcia?

DELS

PRESSUPOSTOS

Sra. Lirios García:
Gracias.
La Sra. Lirios García, concejal del grupo municipal Partido Popular lee la siguientes
preguntas:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los presupuestos participativos nacen con la vocación de implicar e ilusionar a los
ciudadanos. Sin embargo, la baja ejecución de los proyectos crea desilusión, merma la
participación en siguientes ediciones e incluso deslegitima la propia iniciativa.
El Ayuntamiento de Alcoy tiene pendiente de ejecutar proyectos promovidos por los
alcoyanos desde el año 2015.
Desde 2015 el Gobierno de Alcoy tiene 15 actuaciones pendientes. El importe económico de
estas iniciativas asciende a 1.082.500 euros. Por tanto, el Ayuntamiento de Alcoy tiene por
ejecutar, todavía, un 45% de los presupuestos participativos asignados desde 2015.
Por estos motivos preguntamos lo siguiente:
PREGUNTAS
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Per tot l'exposat, el ple de l'Ajuntament d'Alcoi planteja la següent Declaració Institucional:



¿En qué situación se encuentra el espacio destinado a conciertos para 400
personas prometido desde 2015?”

Sra. Sanjuan:
Gràcies Sr. Alcalde i bon dia de nou. Abans de contestar a la pregunta, com a tal, volia fer un
aclariment, ja que a la seua exposició de motius utilitza mal les dades, que a banda de ser
errònies tergiversen la realitat i on vosté diu que falten per a complir-se un 45% dels
projectes dels pressupostos participatius, la realitat és que és un 20%, és a dir, des de la
implementació dels pressupostos participatius ja estan executats un 80% d’aquests, canvia,
veritat?, per a ser més concrets, de 53 propostes sols falten per executar 11, quant a l’espai
destinat a concerts, dels pressupostos participatius del 2015, com ja els vam dir en diferents
comissions informatives, va destinat a l’espai de Rodes.
Sr. Alcalde:
Següent pregunta.
Sra. Lirios García:
Bueno, bien, muy, muy breve, muy concisa pero bien.
“



¿En qué situación se encuentra el emplazamiento definitivo para el Centro cívico del
barrio del Ensanche y Santa Rosa prometido desde 2015?, nos referimos a la
reubicación definitiva, no a la provisional que se está tramitando.”

Sra. Sanjuan:
Com també els hem dit en diferents comissions informatives, va destinat a L’Uxola quant a
l’arxiu puga passar a Rodes.
Sra. Lirios García:
Otra vez Rodes.
“



¿En qué situación se encuentra el paso de debajo del puente de Cervantes
prometido desde 2016?”

Sra. Sanjuan:
Actualment està en Contractació per una modificació de contracte. Quan estiga tot correcte
podrem executar el projecte que tant ens ha costat i gaudir d’aquesta nova millora que
reforçarà totes les actuacions que estem fent en defensa i millora de la nostra ciutat, cap a
un model més sostenible.
Sra. Lirios García:
“
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Sr. Alcalde:
Li contestarà la Sra. Sanjuan.



¿En qué situación se encuentra la biblioteca juvenil de la Zona Norte prometida en el
2016?”

Sra. Lirios García:
“
 ¿En qué situación se encuentra la rehabilitación de monumentos históricos y de
parte de la antigua muralla?”
Sra. Sanjuan:
A inicis de novembre de 2020 es va realitzar l’excavació arqueològica prèvia a la licitació de
les obres. En febrer es va redactar un nou projecte que està pendent d’informe
d’arquitectura i aprovació de Conselleria.
Sra. Lirios García:
“
 ¿El acondicionamiento de los accesos a Alcoy prometido desde 2019?”
Sra. Sanjuan:
L’11 de febrer de 2021 es va adjudicar el contracte per a la redacció de la memòria de la
reurbanització del tram de la carretera Banyeres a l’accés oest d’Alcoi.
Sra. Lirios García:
“
 ¿En qué situación se encuentra las zonas de sombra de los parques infantiles?”
Sra. Sanjuan:
Està executat. En la zona del Work-Out, al llit del riu Riquer i al parc del Romeral.
Sra. Lirios García:
“
 ¿La campaña de concienciación de cuidado del mobiliario urbano y parques?”
Sra. Sanjuan:
Aquesta campanya publicitària implica poder fer partícips a la ciutadania donant informació i
amb possibles activitats a l’exterior, cosa que com comprendran, fins ara, no s’han pogut
realitzar, ja que hem travessat una crisi sanitària de la qual encara no hem eixit.
Sra. Lirios García:
“
 ¿La campaña de consumo de agua del grifo prometido en el 2019?”
Sra. Sanjuan:
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Sra. Sanjuan:
Ja està el projecte i s’ha reordenat el Centre Social de la Zona Nord per a, en breu, realitzar
les modificacions necessàries.

Igual que la resposta anterior, la majoria de campanyes que hagen de fer-se visibles al
carrer o mitjançant activitats o actuacions amb interaccions presencials i al carrer, fins que
no tinguem la situació sanitària un poc més tranquil·la, no es podran dur a terme.
Sra. Lirios García:
“

¿El cambio de la superficie de la pista 2 del polideportivo de Caramanchel?”

Sra. Sanjuan:
El passat 17 de maig el departament d’Esports va finalitzar els plecs de
prescripcions tècniques i a hores d’ara es troben al departament de Contractació per
a la seua revisió.
Sra. Lirios García:

“¿Más zonas de estacionamiento de la zona Alta?”
Sra. Sanjuan:
Està executat. Com els vam, també, informar a una comissió de Patrimoni, Obres i
Serveis, crec recordar que la de 22 de febrer, es va executar als carrers de Sant
Bonaventura, carrer Alacant i carrer Sant Joan.
Sra. Lirios García:

“


¿El servicio vespertino de autobús hasta el polideportivo?”

Sra. Sanjuan:
L’estudi, l’estudi del servei del bus per a les vesprades al poli no s’ha pogut dur a terme, ja
que com he comentat abans, hem travessat un estat d’alarma en el que a més a més no
hem pogut eixir de casa i moltes activitats, incloses des del poli, van quedar anul·lades. A
hores d’ara les activitats, encara que hem pogut realitzar-ne moltes, continua no sent la
normalitat a la qual estem acostumats, és per això que si haguérem fet l’estudi, els haguera
donat unes dades errònies i per tant hagueren fet un mal anàlisi, per aquesta raó no s’ha
portat a terme a hores d’ara.
Sra. Lirios García:

“


¿La campaña contra la soledad de la gente mayor?”

Sra. Sanjuan:
Està realitzada. Es va fer el desembre de 2020.
Sra. Lirios García:

“


¿La campaña por un Alcoy mas limpio”
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Sra. Sanjuan:
També està realitzada en dos vessants, durant l’estiu de 2020 en el sentit d’orientar
als ciutadans, en quin contenidor o en el contenidor de destí per a les mascaretes i
guants utilitzats a causa de la Covid-19, i durant els mesos de novembre i desembre
de 2020 amb el lema “les papereres no són contenidors”, en la que es buscava
conscienciar als ciutadans del bon ús de les papereres i els contenidors.
“


El proyecto de mayores en centros de la tercera edad interactuando con
perros abandonados?”

Sra. Sanjuan:
Aquest projecte no es pot dur a terme almenys, de moment, i mentre no ho permeta la
situació sanitària.
22. 16533/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES SOBRE L'ESTUDI PER A IDENTIFICAR LES CAUSES DE L'ELEVADA
INCIDÈNCIA DE LA COVID A ALCOI
Sr. Ruiz:
Gràcies Sr. Alcalde.
El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular, lee las siguientes preguntas:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Alcoy, en sesión plenaria celebrada el 5 de marzo de 2021, aprobó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a elaborar un
estudio con el fin de identificar las causas que provocaron las elevadas cifras de
incidencia de Covid-19 entre diciembre y febrero en la ciudad de Alcoy y en el
conjunto del Departamento de Salud de Alcoy.
Al respecto realizamos hoy las siguientes:
PREGUNTAS


¿Ha trasladado el Gobierno el acuerdo plenario a la Conselleria de Sanidad?”

Sr. Reig:
Gràcies Sr. Alcalde. Sí.
Sr. Ruiz:
”
 ¿En qué fecha se produjo el traslado?”
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Sra. Lirios García:

Sr. Reig:
23 del 3 del 2021.

Sr. Reig:
No consta respuesta en el Departamento de Sanidad a día de hoy.
Sr. Ruiz:
“Por tanto, no habiendo recibido respuesta, ¿qué gestiones tiene previsto realizar el
Gobierno para reclamar la elaboración de ese estudio que reclamó el Pleno.”
Sr. Reig:
Insistir, lo que no se si es un pensamiento mio, no se si se podrá saber las causas que
provocaron las altas cifras de la tercera ola, lo que si que le puedo decir y le comunico es
que tenemos un informe realizado sobre el tema de la evolución de la pandemia, que si
tienen interés, es de todo, del dos mil…, desde febrero de 2020 a febrero del 2021, es todo
una memoria, un informe que realizó el departamento de la Conselleria de Salud Pública, si
quieren le hago entrega al Sr. Secretario y que lo haga llegar a los grupos.
Sr. Ruiz:
¿Es del mes de febrero, verdad?
Sr. Reig:
Este comprende todo una anualidad, de febrero del 2020 a febrero de 2021, se firmó en
marzo del 2021.
Sr. Ruiz:
En cualquier caso si que van a insistir, como ha dicho, van a insistir para que se pueda
hacer.
Sr. Reig:
Si.
Sr. Ruiz:
Muchas gracias.
Sr. Reig:
Lo que vuelvo a reincidir que lo veo complicado que nos digan, en concreto, el porque fue
ese incremento, por aquí está muy claro lo que…, como subió la ola, tal, las condiciones que
se dieron, las hospitalizaciones, etc., etc., pero es lo que tenemos.
23. 16611/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
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Sr. Ruiz:
”
 ¿Qué respuesta ha ofrecido la Conselleria de Sanidad a la petición del
Ayuntamiento?”

MOCIÓ PEL CABAL ECOLÒGIC RIU SERPIS

“Moció
La tendència a recuperar els rius a les zones urbanes és imparable, a les últimes
dècades la tendència a la re-naturalització ha crescut enormement. A Alcoi
començàrem donant-li vida a la zona i generant espais d’esbarjo per a veïns i
turistes. Solucions més o menys encertades però que obrien un nou balcó a la ciutat
on històricament els alcoians havien tapiat les finestres. Recuperar els rius, no vol dir
canalitzar o cobrir els rius amb formigó, vol dir recuperar les riberes de forma que
donen pas a una rica vida natural, i que gràcies a la recuperació dels seus
ecosistemes, aquests rius siguen atractius per als habitants, que troben als seus
marges un lloc d’esbarjo i retrobament social, tot junt amb l’absoluta necessitat de
recuperar i millorar la qualitat de les aigües.
Experiències a altres ciutats demostren que la recuperació dels rius a les ciutats
resulta de vital importància des d’un punt de vista mig-ambiental, ja que els rius
milloren la qualitat de l’aire, la vegetació que hi neix a les seues riberes actua com a
pantalla visual i auditiva i són connectors verds per a la conservació de la
biodiversitat, així. A més a més, hem de sumar la importància des d’un punt de vista
social, ja que els entorns creen espai agradable i d'interès inqüestionable. En resum,
al nostre model de ciutat els vessants dels rius compleixen una missió important
dintre de l’organització de la ciutat. Una ciutat més amable i com no sostenible.
A Compromís, fa tres anys que ja vàrem presentar aquesta moció que acabà fent-se
institucional, on considerem que la conscienciació amb el medi ha de ser realment
constant i ferma. A la moció presentada el juliol de 2018 fèiem referència a un article
publicat per la UPV on es parlava del canvi climàtic i de l’impacte per la reducció de
la quantitat d'aigua disponible del riu Serpis. “Adaptació al canvi global: gestió
integral del règim ecològic de cabals per a l'hàbitat de l'anguila europea i la madrilla
bagra valenciana enfront d'espècies invasores”, que compta amb el suport del
Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Fundació Biodiversitat i està
dirigit per Francisco Martínez Capel, professor i investigador del Campus de Gandia
de la Universitat Politècnica de València.
Aquest projecte va involucrar a un equip multidisciplinari integrat per membres
l'Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC) i
l'Institut Universitari d'Investigació d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA)
la Universitat Politècnica de València (UPV), i on també ha col·laborat
Departament de Zoologia i Antropologia Física de la Universitat de Múrcia (UMU).

de
de
de
el

La investigació predeia una reducció de l'aigua disponible en el riu Serpis d’un 28% i
un 43% durant els pròxims 22 anys (període 2018-2040), depenent de l'escenari
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El grup municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

analitzat, és a dir, en funció de la posada en marxa de mesures de control
d'emissions de CO2.

Dins de les mesures que vàrem aprovar a aquesta moció, que finalment va ser
declaració institucional, es va aprovar fer accions directes des dels diferents
departaments municipals implicats per tal d’estalviar aigua i possibilitat un cabal
ecològic del riu. Tot i que els tres últims anys, la pluviometria ha estat normal (2018;
543,30L, 2019; 539,50L i 2020; 529,50L), i no podem parlar d’anys de sequera, el
nostre riu ara com ara, ja està pràcticament sec, i el cabal que es va aprovar fa tres
anys, no el tenim, tot i que les circumstàncies ambientals no han estat negatives.
Per tot això, des de Compromís volem tornar a presentar els següents punts d’acord
ACORDS
Primer. Que l’Ajuntament d’Alcoi faça un estudi sobre l’estat actual de la ribera del
riu Serpis i la seua evolució en els últims 3 anys.
Segon. Que les mesures aprovades i aplicades al plenari de juliol de 2018 es facen
públiques per tal que la població en tinga accés i ajude a fomentar la sensibilització
social.
Tercer. Aplicar les mesures que el Ministeri de Transició Ecològica va publicar el
2019: Buenas prácticas en actuaciones de conservación, mantenimiento y mejoras
de cauces.
Quart. Garantir un cabal de riu mínim durant tots els mesos, tal com la pluviometria
ho permet, per tal d’assegurar la salut de l’ecosistema del Serpis i amb ell, de la
ciutat.“
Sr. Ivorra:
Gràcies Sr. Alcalde. Passe a llegir els punts d’acord.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord de
la moció.
Sr. Alcalde:
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Entre les conclusions de l’estudi s’indicava clarament que per mitigar els efectes del
canvi climàtic eren fonamentals mesures per a la reutilització de l'aigua, una millor
gestió dels cabals ecològics, estalviar aigua i evitar les pèrdues a les canalitzacions
d’aigua potable, canvis de cultius i prendre mesures per a la modernització dels
regadius.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou. Bé, en aquest cas, seguim en la línia com el passat ple, per
exemple, que es van presentar altres mocions quant al que són els rius i el seu
voltant, no?, en aquest cas, com diu el Sr. Ivorra, com ja s’ha presentat anteriorment
una moció similar on ja s’aprovava aquest tema i s’havia de fer càrrec, doncs jo
recorde i per donar suport a aquesta moció d’alguna manera, al que s’ha presentat
diverses propostes en aquest aspecte i en altres, sobretot per frenar la deriva en
aquest municipi, que ja vaig dir fa un mes, quant a conservació dels paratges, quant
a neteja i quant a traure el màxim rendiment dels espais que tenim, fins i tot deia que
es podia incloure la recuperació de molts d’aquests espais per al seu ús quotidià,
com recorda en l’exposició de motius el Sr. Ivorra en aquesta moció que presentem
hui, no? I sobretot, que la salut, la seguretat, la higiene, la imatge, dels nostres
paratges, del nostre entorn natural, és un tema important per a la nostra població,
d’acord, jo, per tant, recolzaré aquesta moció i tampoc tinc massa més que incloure.
Gràcies.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Señor Ivorra, me agrada que aunque nuestras diferencias ideológicas
nos enfrenten, todavía tengamos algo en común, como es tener el mismo punto de vista
sobre la naturaleza y en concreto respecto a los cauces de los ríos, que es lo que han traído
al pleno de hoy. Como bien ha puesto en la exposición de motivos, ustedes ya presentaron
en julio del 2018, esta moción, que termino siendo declaración institucional, pero a la vista
esta que no han hecho nada durante estos tres años, y, ¿a que se han dedicado?, a
presentar mociones o declaraciones institucionales para que salgan a delante y que
después no se materializan. El mes pasado VOX Alcoy presentó una moción donde se
denunciaba una situación, que todos sabemos que es real, una moción que es buena para
Alcoy, pero por su demagogia, y su irresponsabilidad con los ciudadanos, hizo que se
abstuvieran, como hizo Guanyar y Ciudadanos, y como no, PSOE y Podemos votaron en
contra, pero no nos preocupa, porque ya estamos acostumbrados, los que quedan
retratados son ustedes, ahora nos presentan de nuevo una moción que ya fue declaración
institucional en el 2018, y repito, no han hecho nada. Así no se hacen las cosas, es el mismo
tema de siempre: “prometo”, “vamos a hacer”, “se esta haciendo”, “estamos en ello”, y
después nada, todo humo. ¿Piensan que los ciudadanos tenemos memoria de pez?, ¿que
nos olvidamos a los pocos segundos de lo que se está haciendo y de lo que se nos dice?,
pues no, la gente no olvida de las promesas incumplidas, y por eso VOX ha entrado en las
instituciones, porque lo que decimos lo cumplimos y por supuesto no vamos a dar nuestro
brazo a torcer. Voy a votar a favor de su moción, porque soy mas valiente que ustedes,
tengo mas honor que ustedes, y soy mas leal a Alcoy que ustedes, porque no tengo miedo a
votar sus mociones favorablemente, porque no me importa la repercusión que pueda tener,
porque para lo que estoy aquí, es para mejorar Alcoy y la vida de los alcoyanos, apoyando
todo lo que les beneficie, venga de quien venga, y no para presentar mociones que no
aportan nada a la ciudad, que no benefician en nada a los alcoyanos. Y termino, si lo que
quieren es mejorar Alcoy, como intentan vender, sean valientes y aprueben las mociones
que presenta VOX Alcoy para mejorar la Ciudad, y no sacando un mes después, del cajón
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Gràcies, iniciem el debat.

Sr. González:
Gràcies Sr. Alcalde. Bé, nosaltres estem d’acord en recuperar els rius, com no podria ser
d’una altra forma, afavorint la vida natural, la biodiversitat i fent-los atractius perquè
s’utilitzen més els espais al voltant. Parlem a vegades de com algunes ciutats costaneres
viuen d'esquena al mar, no?, o han viscut d'esquena al mar i com algunes aconsegueixen
anar canviant això i de com Alcoi ha estat molt de temps, també, vivint d'esquena als nostres
rius i com s’havien de posar en marxa accions per a canviar-ho, no estem defenent açò
actuacions molt urbanístiques que sempre es plantegen com a salvadores, sinó allò que
entenem que pretén aquesta moció, no?, en aquest aspecte poder cuidar més i millorar els
rius per poder fer dels marges dels rius, de les voreres dels rius, un lloc on fer més vida i de
la que fem ara. Hem fet memòria de la moció presentada en 2018 on s’instava, entre altres
coses, a promoure accions directes per estalviar aigua o per a la reutilització d’aigua
d’edificis públics i fer campanyes de conscienciació, entenem que és una cosa que tampoc
s’ha de fer puntualment i s’ha de seguir treballant, per tant, estem d’acord també, i hem vist
el document del Ministeri que cita els punts d’acord o de bones pràctiques d’actuacions als
rius, així, de primeres, no sabem que s’està fent de tot el que es parla en aquest document,
suposem que algunes coses s’estaran fent i algunes pot ser no, ja ens ho dirà, supose, el
regidor de transició ecològica, però no trobem així de primeres inconvenient en què seguisca
aquest document com a guia per a..., per a treballar i entenem també que si les pluges o
permeten, com diu la moció, doncs s’ha de treballar perquè el riu no perda aquest cabal i
perquè això afavoreix a totes les relacions ecològiques que hi ha que creiem que són
beneficioses. En definitiva, això, com deixa, estem d’acord que, encara que algú o neguen,
el canvi climàtic ens portarà més problemes amb l’aigua, més episodis puntuals forts, més
èpoques de sequera, i que hem de planificar i actuar perquè açò ens afecte el menys
possible, per tant donarem suport a la moció. Gràcies.
Sr. Ferràndiz:
Gràcies de nou Alcalde. Des de Podem, evidentment, compartim l’esperit d’aquesta moció,
perquè, des del nostre grup també estem tractant de treballar des de l’inici de la legislatura,
per la recuperació i la protecció dels nostres espais naturals i del nostre entorn i dins
d’aquests espais doncs també trobem, evidentment, els nostres rius. Com afirma la moció
dels companys de Compromís, la recuperació dels rius, de la seua vessants i del seu entorn,
són mesures que tenen un clar impacte positiu en la nostra ciutat, no sols des de la
perspectiva mediambiental, com es pot pensar, sinó també des de la perspectiva social. I
també compartim, no?, que els nostres rius i els seus voltants han de ser espais
protagonistes en la nostra ciutat i que són espais que ofereixen oportunitats que hem
d’aconseguir aprofitar ien aquest sentit, el cabal ecològic al final és una mesura, no?, perquè
la gent o entenga, ve a garantir el bon estat dels rius i el més important, a protegir i a
garantir la supervivència de la vida que trobem dins d’ells, no? Sabem i som conscients, com
ja ha comentat alguna companya, de què hem desenvolupat diferents actuacions que han
millorat l’estat dels nostres rius i dels seus voltants, però hem de seguir treballant per
millorar el seu estat i per garantir la protecció de la vida i, per tant, votarem a favor de la
moció.
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del olvido, una declaración institucional que presentaron hace tres años y que todos los
partidos presentes, ninguno movió un dedo para llevarla a cabo, no es la única, porque el
cajón lo tienen lleno. Gracias.

Sr. Alcalde:
El Partit Popular, no hi ha…?
Sr. Ruiz:
Sí, sí.
Sr. Cantó:
Gràcies, gràcies i bon dia. Bé, no afegirem més informació sobre el tema de la que els
partits han presentat, simplement, es diu si es va presentar una moció en una legislatura
passada «solo cabe cumplir lo pactado», no entra en nosaltres en una altra, una altra
intenció. Sí que recuperaria una frase del Síndic de Greuges sobre la transparència de
l’actual govern en la que diu que no cal dir-ho sinó demostrar-ho i en aquest cas l’aplicaria a
la part verda i ecològica d’aquest ajuntament en la que no cal dir-ho sinó que cal demostrarho, per tant, votaríem a favor d’aquesta moció. Gràcies.
Sr. Silvestre:
Bon dia Sr. Alcalde. Benvinguts a tots els companys i companyes i també a la gent que ens
segueix per xarxes. Bé, el primer que res, aclarir que el control i seguiment dels cabals
ecològics és competència dels organismes de conca, és a dir, de les confederacions, ara,
també és veritat que nosaltres, des de l’ajuntament, podem contribuir amb moltes coses a
millorar aquests cabals ecològics. Evidentment acceptarem la moció, amb unes xicotetes
excepcions que supose acceptaran sense, sense cap problema, d’acord. Quant a la primera,
jo crec que ho entendran, ací es parla de fer un estudi de l’actual ribera del Serpis i la seua
evolució en els últims 3 anys, mirarem de fer un primer estudi i valoració de la situació actual
i intentar arreplegar dades d’anys anteriors, perquè clar, no tenim indicadors, però sí que
podem recollir estudis o actuacions que s’hagen fet, d’acord. Respecte al segon «Que les
mesures aprovades i aplicades al plenari de 2018 es facen públiques», s’han fet algunes
actuacions, jo crec que mesures d’estalvi d’aigua dirigides cap a la ciutadania i continuarem
fent-les, eh!, també intentant, s’ha intentat també plantar espècies autòctones que estiguen
millor adaptades al nostre clima i, per tant, requereixen menys xarxa, d’acord, quant al
comentari «potenciar la reutilització de l’aigua en espais públics» està estudiant-se i tractantse, però també tingueu en compte que és un tema sanitari i a vegades, de les
infraestructures, que és un poc complex, d’acord. Respecte al tercer, que diu: «Aplicar les
mesures que el Ministeri de Transició Ecològica va publicar en 2019», jo crec que algunes
coses estan fent-se en eixe sentit, i altres, doncs seguirem treballant-les, s’ha parlat en
moltes ocasions d’aquest espai pluvial, d’aquesta millora de la comunitat fluvial, del bosc de
ribera, en definitiva que tenim als rius, que malgrat tindre un riu, estic parlant de la part
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523407211734147226 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 – e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

Copia auténtica de documento papel - CSV: 13524755050030676245. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, Ciudadanos va a apoyar esta moción, que es una actualización
de la que presentó el mismo grupo Compromís, en 2018, y que como ya se ha dicho, se
convirtió en declaración institucional. Nosotros suscribimos las medidas y los acuerdos y
solo podemos añadir que es triste que acuerdos que se adoptan, además con el consenso
de toda la corporación, por parte del ayuntamiento, queden en el aire. Supongo que la
intervención del grupo Socialista explicará el por qué de esta inacción o retraso, pero sea
como sea, vamos a apoyar esta moción, por que consideramos que la gestión del caudal
ecológico no puede ser un tema menor en una ciudad, como la nuestra, que se precia de
poner en valor políticas medioambientales.

Sr. Ivorra:
Gràcies Sr. Alcalde. No és més la voluntat de portar novament aquesta moció ací, sinó
recordar els punts que teníem acordats, el que és vam comprometre com a Corporació a fer
que, malauradament, majoritàriament no s’ha pogut portar a terme. Per a Compromís ens
preocupa molt i sempre ho hem fet i va ser un dels punts que plantejarem en l’inici de la
legislatura, el tema de la sostenibilitat, i que, a dia de hui, malauradament en una ciutat com
la nostra, de rius i de fonts, el nostre riu, cada dia, baixa més sec i o podem comprovar i o
podem veure i en els últims anys ja s’ha secat en alguns moments. Malauradament ja hem
tingut unes pluviometries acceptables en l'última dècada, hem estat per damunt dels 500
mil·lilitres de pluja que era la mitjana anual que teníem en..., històrica, en la ciutat, malgrat
això continua baixant el seu cabal. La moció, abans, en el tema, quan hem parlat abans del
tema d’Aqualia, del contracte de l’aigua, es parlava de què s’havien fet mesures, havien
millorat, però continuen tenint unes extraccions excessives i que resulta que no podem
mantindre aquest llit del riu, hauríem de plantejar-se quina és la situació, i també hem
plantejat alguna vegada, en aquest saló de plens, per part de Compromís, que la separació
d’aigües brutes de les aigües grises de pluja, seria una manera també d’afrontar aquest
canvi climàtic, aquesta situació que el llit del riu baixara amb més cabdal i tinguérem menys
extraccions d’aigua. Recordar-li també que en els contractes que tenim de neteja pública
de..., la neteja viària i la neteja de baldeigs que es fa de carrers, per norma i per obligació en
el contracte, s'han de tindre el control d'aigua que s’extrau, o siga, que utilitzen de l’aigua
potable, i a dia de hui no es fa, no està fent-se, no tenen cap control, no tenen els
comptadors, no sabem aquesta aigua, per a què i molta s’utilitza, aleshores hauria de tindre
un control, saber si realment estem necessitant aquesta aigua i com ja hem fet en alguna
comissió informativa, plantejar-nos la reutilització d’aigües de més avall, de la depuradora,
que no està fent-se. L’aigua és un bé escàs i que en aquesta ciutat tenim la sort de tindre i
que necessitem protegir. Com bé comentava el Sr. Silvestre, estem totalment d’acord,
sabem que estem en la mateixa línia, però hem de fer alguna coseta més que únicament
estudiar o mantindre la situació actual. Sabem que el bosc de ribera és important, però
també tota la vida animal que transcorre al llarg del riu i haurem de mantindre-la. Ara,
supose que a juliol, podem passar pel pont de Sant Jordi, i podem veure quina és la situació
que hi ha, ahir vam baixar a plantar els arbres a la vora del riu i veiem la situació en la qual
estava el riu, pensem, creiem que és una situació dramàtica per entorn de l’ecosistema
fluvial i que hem de treballar al respecte.

Sr. Marcos Martínez:
Bé, estava mirant, ara fa un més, jo vaig ser l’únic que vaig donar suport a la moció de Vox,
el títol era: «per a mantindre i conservar l’estat dels llits i riberes dels rius en els seus trams
urbans», quina malícia té aquest títol. A vegades un, a vegades es dona compte «ostres, hui
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urbanitzada del riu, d’estar molt formigonat, doncs intentem en la mesura del possible que
estiga el més naturalitzat possible. I quant a garantir el cabal mínim doncs en la mesura que
puguem intentarem garantir i augmentar aquest cabal, eh!, així estem investigant i localitzant
diferents punts d’aigua, manantials, que estan vessant-se al clavegueram i que poguérem
utilitzar-los per portar-los al riu o fins i tot a l’estanc de Buidaoli per evitar que li entre aigua
del riu i no sols depenga d’aquestes aportacions d’aigua. Evidentment les competències són
de la Confederació i és l’organisme responsable però no obstant nosaltres contribuirem en la
mesura de tot el que puguem per a poder augmentar aquest cabal ecològic. Després
continuaré la segona intervenció.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Agradezco las palabras del Sr. Ivorra porque ha recordado la visión que
tenia yo hace un mes, porque ayer bajamos a lo que es el cauce del rio, bajo del puente de
San Jorge, y que desde el puente San Jorge se ve espectacular, preciós, tot verd, pero
cuando bajamos ayer, menos mal que no soy el único, que se ha dado cuenta que la
situación del cauce del rio es lamentable, menos mal que no soy el único, se ve que también
utilizan las gafas virtuales de VOX, pero bien, se ve que están alerta en todos los comercios,
no lo entiendo, alguien más las ha comprado, le pasa igual que yo, y nada más que decir,
solamente que es de tener muy poca vergüenza que hace un mes hubieran grupos que se
abstuvieran y que hoy tengan la barra de votar a favor de esta moción, yo, la verdad, no
entiendo la situación, lo que si se da, lo que si se denota aquí es que depende del color,
como ha dicho el Sr. Martínez, se votan a favor o no se votan a favor las mociones. Gracias.
Sr. González:
Gràcies Sr. Alcalde. Crec que en la primera intervenció i en el debat que hi ha hagut, crec
que la nostra postura també ha quedat clara, no farem ús de la segona intervenció.
Sr. Ferrándiz:
Sí, per la nostra part, igualment.
Sr. Silvestre:
Bé, bon dia de nou. A veure, tinc tantes coses que dir que no en donarà temps segur, però
bé, vaig a intentar-ho.
Sr. Alcalde:
Té un minut, organitze's.

Sr. Silvestre:
No sé, no sé. Bé, a veure, més que res, ràpidament, el primer que m’agradaria fer és una
sèrie de puntualitzacions sobre el cabal ecològic del nostre Serpis, mireu, el Serpis es
nodreix de les aportacions del Polop, es nodreix de les aportacions del Barxell, i malgrat
secar-se en alguns moments, els tolls o malecons serveixen de reservori de la fauna i estem
parlant d’un lloc vital que sempre pot repoblar-se a partir d’ací endavant. També tenim les
aportacions del Molinar, que estan regulades, també les del Barxell amb la seua hidrologia
concreta, que permet reservoris també de fauna, igual que el Barranquet de Soler, el
Xorrador, Font de la Salut i el Quinzet, per tant, hem de considerar, per una part, el que
serien les parts de capçalera i per altra el que serien les parts urbanitzables que,
evidentment, ho sap, ho saben tots els que estan ací, continuarem treballant per millorar
aquesta situació. I a la resta doncs, dir-li sobretot a Vox, a veure, estem parlant del cabal
ecològic, no mesclem unes coses en altres, i si a vosté no li ho aproven, seu haurà de fer
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a tot el món li agradaria anar de pícnic al costat del riu i gaudir de la natura, però fa un més
no», aleshores jo el que sí que demanaria en aquestes coses, que ens interessen a tots, és
que fórem un poc més coherents en..., sense mirar el color del qual presenta una proposta,
ecològica, bona, per al turisme, bona per a l’alcoià, bona per a la salut, bona per a tots, i que
tinguérem més en compte açò com en el cas de hui, de Compromís, que jo tampoc tinc cap
problema en donar-li suport a la seua moció, i que sumarem tots a l’hora de fer d’Alcoi un
lloc més agradable per a tots. Gràcies.

mirar, seu haurà de fer mirar, sap, és a dir, que tinga en compte el que demana Compromís i
el que vosté demana.
Sr. Alcalde:
Acabe ja.

Sr. Ivorra:
Gràcies Sr. Alcalde. A veure, ens haguera agradat a Compromís que ens haguera portat la
documentació o, almenys, el treball que s’ha fet o el que es va acordar quan va parlar del
projecte de la Universitat Politècnica de València, els acords o el treball que s’haguera fet
conjunt, hem trobat a faltar aquesta informació, sabem que tots som conscients que hi ha
una problemàtica al riu que tots volem solucionar-la, sabem de la seua problemàtica, la
problemàtica del govern, del control, perquè el control és de la Confederació, ho sabem, ja
en una moció, en un prec anterior, ja vam parlar de què aquest ajuntament signara un
conveni amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que altres pobles estan començant a
signar, per a intentar actuar i treballar en els vessants dels rius i en les zones que controla la
Confederació, però aquesta contribució que vosté estava parlant abans, entenem, que es
pot fer i es pot millorar i per això la nostra voluntat de tornar a portar-ho ací, aquesta moció,
tornar a donar la mà al govern en aquest aspecte i intentar treballar conjuntament d'una
qüestió important i significativa i identitària del nostre poble com és el riu Serpis del que
dona nom o riu d’Alcoi, d’acord. S’han fet moltes coses, correcte, però realment necessitem
fer moltes més, la situació és complicada, la situació de l’informe del qual en parlava és que
es secarà en els pròxims anys, haurem de fer alguna cosa, haurem de treballar una miqueta
més, per part del govern, perquè aquesta situació no passe. Donar moltes gràcies a tots els
partits, també a Vox, perquè done el suport en la moció, perquè la natura és part, malgrat
que alguns pensen, que el canvi climàtic no existeix.
Sr. Alcalde:
Passem a votació la moció.
Seguidament és somet a votació la moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS
ALCOI.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), i el regidor no
adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, aprova la moció presentada pel grup
municipal COMPROMÍS ALCOI.
24. 16577/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC AMPLIACIÓ NÍNXOLS
Sr. Ivorra:
Gràcies Sr. Alcalde.
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Sr. Silvestre:
I res més.

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent pregunta:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Malauradament l’any 2020 ha estat un any amb moltes defuncions, i el nostre cementeri ha
patit moments de saturació. Aquestes circumstàncies han fet palesa la necessita d'ampliació
del nombre de nínxols al nostre cementeri, com ara s’acaba d’ampliar el cementeri amb 80
nínxols, tot i que la mitjana de defuncions a Alcoi és de 650 als últims anys.



Quina planificació que té el govern per a fer una ampliació a curt, a mitjà i llarg
termini del nostre cementeri?

Per altra banda, la majoria de les visites al cementeri es fan el cap de setmana, horari en
què l’oficina està tancada. Ja que moltes de les persones voldrien aprofitar aquesta visita
per a poder fer les gestions oportunes quan visiten el cementeri, és evident que la ubicació
de l'oficina al cementeri no és el lloc més còmode per als usuaris/es.
Ja que l’actual ubicació al cementeri fa que, moltes persones que no tenen vehicle propi, i
amb un autobús sense freqüència entre setmana, no puguen desplaçar-s’hi.»
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bé, comentar-li que vosté sap que en alguna comissió ja ho vam comentar el
tema de la gestió del cementeri, nosaltres treballem en diverses vessants, una la de la
recuperació de nínxols que estan buits per posar-los a l’abast de les persones que ho
necessiten, una altra part de la repercussió d’algunes zones que estan en mal estat i que
volem també, mitjançant aquesta reconstrucció, recuperar per a tots els ciutadans alguns
d’ells que puguen quedar lliures i una tercera és, d’acord en el que vosté pregunta, que
l'estem redactant ara en un projecte d’ampliació del cementeri, d’uns 4000 m², que permetrà
fer una sèrie d’ampliacions de nínxols que estaríem parlant al voltant dels 1100, 1200
nínxols, i una sèrie també d'hipogeus nous que també completarien aquesta ampliació del
Cementeri Municipal al darrere de l'última zona que tenim allí actualment, per tant aquesta
seria la contestació a la seua pregunta i respecte al prec, ací tenim, dues qüestions, una...
ah!, perdó, creia que l'havia…, tot, no, no, creia que l'havia...
Sr. Alcalde:
Formule, formule el prec.
Sr. Ivorra:
No, no hi ha cap problema. Formule el prec.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, formula el següent prec:
«Per això a Compromís fem el següent prec:
 Que l’oficina del cementeri done servei en algun moment del cap de setmana i/o
s’ubique una oficina al centre de la ciutat, fent el seu accés més fàcil per als
usuaris/es.»
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És per això que a Compromís Alcoi volem saber:

Sr. Jordi Martínez:
Si li sembla bé, nosaltres acceptaríem el prec, és cert, nosaltres tenim peticions en els dos
sentits, hi ha molta gent que els demana que totes les gestions es puguen fer en
l’ajuntament i hi ha altre tipus de gent que, com vosté deia, al millor aprofita el cap de
setmana per poder fer les gestions d’allí, també és cert que això podem traslladar-ho a..., ja
no nosaltres, també la representació dels treballadors perquè es negocie de quina manera
es poden fer aquestes qüestions, no ho dic per res, ho dic perquè no depén únicament d’una
decisió nostra en què estiga que ampliar aquest servei allí. A mi al final, jo crec, que és cert,
m’agradaria que totes les gestions administratives pogueren fer en ma casa, no per res,
perquè és molt més accessible, no depén d’uns horaris, per tant, valorarem també en els
sindicats i en els treballadors d’aquest servei quina és la millor solució que podríem donar-li
a aquesta qüestió que vosté planteja.
Sr. Ivorra:
Gràcies per acceptar el prec. Pensem que és una situació que hauria de solucionar-se i ens
alegrem de què prenguen part en aquesta situació, i respecte a l’ampliació també és
important que la ciutadania sàpia que ampliarem en 4000 m² més, és cert que està
treballant-se a recuperar nínxols, estem recuperant, que és part important del que estava
fent-se i en cal reconstruir-se, ja o sabem, i tenim tots constància de quina era la situació
actual, ja que, de segons estaven alguns espais, però és important, també, aquesta
planificació a mitjà i llarg termini perquè pensem que en la que actual, en l'última intervenció
que es va fer d’eixos 80 nínxols, es quedaven curts, era una solució momentània i pensem
que hauríem d’accelerar i sí que ens agradaria que planificaren o marcaren unes dades per
a poder posar açò en marxa i que no tinguem problemes, tant de bo no els tinguem, d’una
situació com la que hem passat i que puguem vores en situacions verdaderament
complicades i no poguérem donar serveis a la nostra ciutadania.
Sr. Jordi Martínez:
Totalment d’acord en vosté, de totes maneres, en aquesta qüestió del cementeri, igual que
vosté demana la planificació a llarg termini, jo demanaria la conscienciació de tots els grups
polítics quan comencem a parlar d’aquestes qüestions, perquè el tema del cementeri és
estratègic per a la ciutat i sabent que els cementeris no poden ser, no poden desenvoluparse de manera infinita, però tampoc podem ser, en aquest cas, com passen en algunes
qüestions, que diguem que estem tots d’acord en fer-ho, però després quan..., aquestes
decisions no són fàcil de prendre perquè estem parlant d’un tema molt sensible, és tirem
enrere en aquestes decisions, li ho dic perquè és una reflexió que faig en veu alta, de què
quan tinguem aquestes qüestions per davant tinguem, com es diu, altura de mira, i intentem
ajudar, no per aquesta corporació, per aquest govern, sinó perquè, com vosté ha dit,
aquesta és una decisió a molt llarg termini que afectarà aquest govern i a tots els que
vinguen després.
25. 16581/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA RECOLLIDA BROSSA
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Sr. Alcalde:
Ara sí.

Sr. Alcalde:
Sr. Ivorra?…, perdó, Sra. Guillem?, és el sistema que normalment du el Sr. Ivorra.
Sra. Guillem:
Gràcies Sr. Alcalde.

«A diversos carrers del centre d’Alcoi hem vist que els contenidors romanen al seu lloc
durant el dia, alguns dies, i altres dies es lleven durant el matí mentre que es tornen a
col·locar al seu lloc habitual durant la vesprada.
És per això que a Compromís Alcoi volem saber
PREGUNTA


S’ha modificat el contracte de la brossa?»

Sr. Silvestre:
Bon dia de nou. No, no, en principi no s’ha modificat res del contracte de la brossa.
Sra. Guillem:
Bé, aleshores:
«Quin és el control que es té sobre l’empresa concessionària que es deixa molts dies els
contenidors per a recollir?»
Sra. Guillem:
Li ho dic perquè al carrer El Tap, per exemple, estan allí els contenidors, i hi ha dies que
estan tot el dia i hi ha dies que no.
Sr. Silvestre:
Bé, li conteste, ara mateix. Supose que es referirà al sistema aquest de «quita y pon», que
es va, que es va plantejar en el centre, que són els del carrer El Tap, Sor Elena Picureli, Sant
Mateu i algun altre més que al millor se m’oblida, però com vosté sap també, el dia de hui,
per sort, ja estem molt millor en el tema de la Covid, però quan va arrancar la Covid, vam
decidir, per facilitar la gestió dels residus d’aquests veïns que estan en aquests carrers,
deixar els contenidors allí i no menejar-los perquè pogueren, d’alguna manera, en qualsevol
moment, perquè ja sabem que la situació es va complicar en algun moment, deixar-los de
manera permanent, per tant, no s’ha fet cap modificació del contracte en aquest sentit. I el
control ja sabeu que es fa per part del departament i per part de l’auditoria externa, que ara
ja està funcionant. De totes maneres, també en algunes ocasions, eh!, se’ls emporten per fer
manteniment o reparacions d'aquests, perquè es poden desbaratar, eh!, i quan acabem la
Covid del tot, doncs mirarem de restablir aquest «quita y pon», sempre que no genere
problemes d’abocaments ni de borses incontrolades, perquè a vegades és pitjor el remei
que la malaltia, és a dir, que aquestes coses també les estudiem i les tenim en compte.
Recordem que al final totes aquestes tasques que es fan és per millorar el servei de la
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La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent pregunta:

26. 16563/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
MOCIÓ SUPORT A LES SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Sra. Rosa García:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Como la moción es tan corta yo le pido, como presidente, que
me deje leerla al completo para poder, para que se pueda entender mejor.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee la siguiente moción:
““El pasado jueves 6 de mayo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 229/2021 de 30 de
marzo, incluyendo la frase que afirma que: “El origen de las bandas de música valencianas
se debe a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé),
movimiento que entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País.”
La citada frase no sólo es errónea, sino que supone un agravio para las sociedades
musicales de la Comunidad Valenciana, recientemente nombradas Manifestación
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nombramiento que fue impulsado por el
propio Ministerio de Cultura y Deporte y que consideramos de suma importancia para la
conservación y fomento de unas sociedades musicales tan arraigadas en nuestra cultura y
sociedad valenciana.
Por ello, este grupo municipal solicita la aprobación del siguiente acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento de Alcoy se sume y apoye la carta que la presidenta de la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, Doña Daniela
González Almansa, con fecha 10 de mayo de 2021, ha enviado al Ministro de Cultura
y Deporte, D. José Manuel Rodríguez Uribes, para la rectificación de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de mayo, en relación al origen de las
sociedades musicales de la Comunitat Valenciana.”
Se adjunta la carta de la FSMCV como anexo 1
ANEXO 1
<< Ministro de Cultura y Deporte
Excmo. Sr. José Manuel Rodríguez Uribes
Valencia, 10 de mayo de 2021
Excmo. Sr. Rodríguez,
Entendemos la reciente declaración de las sociedades musicales de la Comunidad
Valenciana como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial impulsada
por el Ministerio de Cultura y Deporte como un avance importantísimo en cuanto a la
conservación, protección y difusión de un bien cultural que como sabe, está fuertemente
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ciutadania i adaptar-se a les circumstàncies de cada moment, sense necessitat de fer una
modificació del contracte, perquè si per cada coseta d’aquestes férem un modificat del
contracte, sap vosté que no és una tasca gent senzilla i molt àrdua., i a més a més comptem
en què l’empresa col·labora i totes les sol·licituds que tenim, d’una manera o una altra,
doncs és receptiva a aquestes, sempre que estiguen fonamentades i siguen dirigides per a
millorar el servei.

“En sus más de doscientos años de historia, dada la magnitud del fenómeno y su gran
arraigo territorial y social, se hace complicado rastrear el origen de cada una de las bandas
existentes en la Comunidad Valenciana2. Con todo, los investigadores apuntan como
causas principales de surgimiento del fenómeno bandístico la influencia religiosa, la militar y,
en menor medida la política.”
Esto se fundamenta en los siguientes aspectos:
La importancia del factor religioso en la aparición de las bandas tendría que buscarse en la
educación. Las capillas de música de catedrales, iglesias y conventos constituyeron hasta el
siglo XIX el espacio por excelencia de la enseñanza musical.
Aquellos que formaban parte de ellas a menudo se erigieron en profesores. Por lo tanto, no
resulta extraño que en numerosas ocasiones encontramos un religioso que se hiciera cargo
de una agrupación musical civil.
Si a esto sumamos que el liberalismo puso en marcha medidas de desamortización y de
exclaustración tenemos que algunos músicos se quedaron sin trabajo, puesto que la Iglesia
no podía mantener a menudo la actividad musical, y se dedicaron a tocar en cafés o a
colaborar en nacientes agrupaciones musicales civiles.
Ahora bien, si efectivamente el factor religioso fue importante en la formación de bandas en
el siglo XIX, no se tienen que despreciar otros elementos que también tuvieron su
importancia: las músicas militares.
Ya en las diferentes guarniciones militares del siglo XIX, se cultivaba el arte musical en
agrupaciones formadas por instrumentos de viento y percusión que pasarían a denominarse
«músicas». Desde su creación, las bandas militares fueron organismos fuertemente
cuestionados sobre todo por las autoridades y la misma institución militar que las veían, en
determinados momentos de penuria económica, como elementos prescindibles en el cuerpo
armado. Este desprecio se reflejaría en el lento proceso de asimilación de las músicas como
cuerpo auxiliar del ejército. Como consecuencia de esta escasa aceptación, se recibía poca
remuneración económica mensual y así, los músicos se vieron obligados, si querían
aumentar sus sueldos, a tocar fuera del cuartel para obtener ganancias superiores.
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arraigado en nuestra sociedad, por lo que consideramos esta declaración como un hecho de
suma importancia para nuestro colectivo. Sin embargo, a raíz de la publicación en el B.O.E.
de 6 de mayo de 2021 del Real Decreto 229/2021 de 30 de marzo, concretamente sobre la
frase en la que se afirma que: “El origen de las bandas de música valencianas se debe a un
movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé), movimiento que
entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País.”, manifestamos que:
La frase en sí misma resulta errónea, además de incompleta, al no recoger toda la
información sobre el origen real de las sociedades musicales. En ese sentido, se quiere
incidir en diferentes aspectos que cuestionarían tal afirmación y que vienen refrendados por
las diferentes investigaciones (artículos, tesis doctorales, libros, etc.) que sobre el fenómeno
de las bandas de música valencianas se han realizado tanto por especialistas de la
Comunidad Valenciana como de fuera de ella.
Por ello, y en base a los argumentos que más adelante se exponen, en nombre de la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y de todas las
sociedades musicales que la integran, con el fin de evitar malas interpretaciones en una
publicación tan importante para nuestro movimiento como es la propia declaración de
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, solicitamos al Ministerio la
corrección de dicha cita, ya que no se ajusta a la realidad, siendo sustituida por la que
proponemos a continuación:

A tenor de todo lo expuesto, solicitamos dicha corrección en el decreto del B.O.E. por el que
se declara a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana Manifestación
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Sin embargo, la salida de las bandas de los cuarteles en el siglo XIX vendría no solo
motivada por este contexto, sino también por el contexto social y cultural que se inauguró en
la época y que demandaba un tipo de ocio dirigido mayoritariamente al nuevo público
burgués. Los parques, paseos y los cafés serían en este sentido los lugares donde las
llamadas “músicas militares” desarrollarían un tipo de tarea alejada de aquella que
realizaban en los cuarteles. Es por este motivo por el cual se tenían que proveer de un
repertorio adecuado a los nuevos lugares de ejecución y en consecuencia de músicos
preparados que lo supieran interpretar. La manera de desfilar y los uniformes que pronto se
convirtieron en su señal de identidad, es un préstamo de las llamadas «músicas». Las
diferentes guerras que acaecieron en el territorio valenciano durante el siglo XIX serían el
escenario que podría propiciar estos contactos.
Juntamente con el elemento religioso y militar, se menciona la influencia política. Y es que,
sobre todo cuando nos encontramos en una localidad donde existen dos bandas de música,
que además están enfrentadas, resulta tentador atribuir las divergencias en el hecho
político. Contextualizando este elemento en el siglo XIX, con la política en manos de
caciques –conservadores o liberales– intentando recoger el mayor número de votos
posibles, no es complejo imaginar determinadas adscripciones. Hay que tener en cuenta
que las bandas eran un espacio de sociabilidad de primer orden con un buen puñado de
simpatizantes. Es esta fuerza que representaron en las poblaciones donde existieron,
aquella que aprovecharon los elementos políticos «no por amor al arte, sino por los votos
que podían representar y la influencia que podía aportar a favor del grupo por el que la
Banda se inclinara.» Así que, de manera general, las bandas fueron más aprovechadas que
creadas por los grupos políticos de entonces; con todo, puede haber algunas bandas que
fueran creadas a tenor de influencias de corrientes políticas decimonónicas.
Ahora bien, la popularización que han logrado a lo largo de los siglos, no puede explicarse
solo aludiendo a elementos religiosos y militares. Hacen falta otros tipos de vínculo que
expliquen que hayan perdurado y aumentado cada año su presencia. Y aparece el vínculo
de la fiesta. No se concibe en el territorio valenciano una fiesta sin música, no se concibe
una fiesta sin banda de música.
De hecho, si en este mismo momento elaboramos un mapa para averiguar en qué comarca
hay más bandas, las encontraríamos en aquellas comarcas que tienen una tradición fallera y
en aquellas con fiestas de Moros y cristianos; elementos de fuerte raíz identitaria valenciana.
Como vemos, causas variadas en el origen de la mayoría de bandas (puesto que hay
bandas que presentan dataciones anteriores) que encontraron en las transformaciones
decimonónicas el terreno idóneo para surgir. Así pues, las bandas de música valencianas,
declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, son en su mayoría agrupaciones de tipo amateur,
sostenidas por la sociedad civil, que habían nacido alejadas de los focos urbanos donde la
influencia de otro tipo de sociedades culturales decimonónicas no llegaba, y que se
convirtieron en espacios de cultura y sociabilidad. Unas bandas que no fueron ajenas a
todos los cambios socioeconómicos y políticos de finales del siglo XIX, como tampoco lo
fueron las distintas agrupaciones corales que se extendieron por diferentes territorios con
orígenes diversos y que anticiparon lo que posteriormente conoceríamos como sociedad de
masas. Una riqueza de fenómenos asociativos, como se observa, con un desarrollo propio
que atiende al particular contexto de surgimiento de cada uno de ellos.

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, por lo que quedamos a su disposición
para lo que consideren oportuno.
Atentamente,
Daniela González Almansa
Presidenta FSMCV >> “

Sr. Alcalde:
Gràcies. Aquesta moció té el suport de tots els grups polítics a excepció de VOX, per tant,
per tots els grups polítics intervindrà la Sra. Garcia, no sé si el Sr. Martínez vol intervindre?
Sr. Marcos Martínez:
No, jo m’adheriria.
Sr. Alcalde:
També s’adhereix a la moció, per tant, Sr. Abad.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Nuestro grupo parlamentario en la Comunidad Valenciana fue el primero
que con fecha 10 de mayo presento una PNL para la corrección de estos errores en el BOE.
Una vez más el pueblo valenciano ha sido insultado viendo como son atacadas sus señas
de identidad, y en esta ocasión ha sido el propio Ministerio de Cultura que ha falseado la
historia y ha intentado, y ha atentado contra la cultura valenciana por lo que presentábamos
la siguiente enmienda: “Que el Ayuntamiento de Alcoy inste al Consell a defender la entidad
de la cultura valenciana y no permitir intromisiones ideológicas en publicaciones oficiales
tanto a nivel autonómico como nacional”. Añadimos esta enmienda porque es necesario
hacer algo más, sabemos que si no se pone remedio esto volverá a suceder, por eso la
presentamos, porque el pueblo valenciano está cansado de tanta ideología que solo hace
que dividirnos. Esta moción en si no aporta nada a la ciudad de Alcoy, solo apoya una carta
e insisto que hay que añadir un punto más, un punto lleno de sentido común y no aceptarlo
demuestra del lado en que se ha posicionado Ciudadanos. Gracias.
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta enmienda que se presentó, ya lo…, hemos tenido la
ocasión de hablarlo con el resto de grupos y como grupo proponente yo lo que decidí fue
que puesto que era una moción que estaba consensuada con el resto de grupos, también
me parecía que era lógico dar la posibilidad de que opinaran acerca de, de la enmienda al
resto de grupos, ¿porqué?, pues porque por parte de mi grupo Ciudadanos, yo no tengo
ningún problema en admitirla, es decir, ya se lo dije, ya lo hablé con el Sr. Abad y le dije que
si lo presentaba por separado, como una moción, la iba a apoyar, estoy completamente de
acuerdo, pero esta moción que presentamos nacía con la idea que fuera una declaración
institucional para que todo el mundo se pudiera adherir a la misma y nacía completamente
blanca, sin ninguna connotación política de ningún partido, simplemente apoyar una carta de
la presidenta de la Federación Valenciana de Bandas de Música, después hay puntos de
vista diferentes, ¿no?, yo por supuestísimo yo respeto todos los puntos de vista, pero el
resto de grupos del Ayuntamiento de Alcoy consideramos que, que lo de apoyar la carta es
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Sr. Rosa García:
Adjuntamos la carta de la Federación como Anexo, lo tienen todos ustedes.

bastante importante, bastante importante, por lo tanto creo que no me constan, en este
caso, a pesar de ser la proponente, ser yo la que acepte o no acepte la moción sino
preguntarle al resto de grupos por lo que intentamos desde Ciudadanos es que salga con la
mayoría de aprobación, si algún grupo tiene problema con esta enmienda no la
aceptaremos, si nadie tiene problema, por nosotros encantados.

Sr. Alcalde:
Jo crec que això ja es va parlar en els portaveus que no s’acceptava l’esmena.
Sra. Rosa García:
Si.
Sr. Alcalde:
Per acabar el debat, Sra. García.
Sra. Rosa García:
Efectivamente, gracias Sr. Alcalde. Si, bueno, había división de opiniones pero puesto que
había grupos que no aceptaban la enmienda pues decidimos que no se iba a apoyar la
enmienda, por lo tanto, si ningún otro grupo quiere expresar su opinión, si le pertenece, por
mi parte yo creo que el debate, es que no hay más, es apoyar la carta de la Federación
Valenciana en pro de algo que es, es de suma importancia para nuestras bandas de música.
Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal
Ciudadanos.
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), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2) y el concejal no adscrito
el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, y la abstención del concejal del grupo municipal
VOX (1), aprueba la moción presenta por el grupo municipal Ciudadanos.
27. 16212/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA SOBRE MINI ECOPARC POLÍGON COTES BAIXES
Sr. Rosa García:
Muchas gracias.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguiente pregunta:
“Los empresarios del Polígono Cotes Baixes tienen entre sus necesidades un mini
ecoparque de acceso restringido.
- ¿Hay ya una decisión al respecto de su ubicación?”
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Sr. Abad:
Yo solamente que si aceptan la enmienda mi voto será a favor y si no aceptan la enmienda
pues será abstención.

Sra. Rosa García:
Porque tenemos entendido que el Ayuntamiento ha aprobado el miniecoparque,
“Pero en ese caso, si hay una decisión sobre su ubicación:
- ¿Cuándo se tiene previsto que se ponga en marcha el mismo y donde?”

Sr. Belda:
Gràcies Sr. Alcalde i bon dia a totes i a tots. Bé, sabem que estem treballant de la mà, no
només del polígon Cotes Baixes sinó també de la Cambra de Comerç i de FEDAC per a
consensuar totes i cadascuna de les accions de millora de les nostres àrees industrials, el
problema que tenim en Cotes Baixes, en el mini ecoparc i si som conscients, és de què no hi
ha cap parcel·la municipal per poder ubicar en l’actualitat aquest mini ecoparc tenim en
compte que sobre zona verda no es pot ubicar, per tant estem treballant ja de la mà, jo crec
que hem de ser un poc pacients i esperar que la constitució de l’EGM del polígon de l’àrea
industrial de Cotes Baixes siga una realitat per a, també explorar possibles vies de
col·locació en sòl privat, a través de conveni o a través de la utilització d’aquesta
col·laboració entre l’EGM i l’Ajuntament d’Alcoi.
28. 16220/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREC ANIVELLAMENT FERM PLAÇA Al-AZRAQ
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:
“En las ultimas semanas hemos conocido que la Generalitat ha cedido a Alcoy el antiguo
Palacio de Justicia y que, una vez el edificio de Al-Azraq sea de propiedad municipal, el
Ayuntamiento tiene la intención de diseñar un proyecto de reforma integral de la Plaza de AlAzraq con los vecinos de la zona y todos los agentes implicados en el mismo.
A la vista de la noticia, además de pedir celeridad en la puesta en marcha de dicho proyecto,
queremos resaltar que el terreno del parking se encuentra en unas condiciones malísimas
en cuanto al firme se refiere, de manera que es prácticamente imposible acceder, con
vehículo, a la zona sin que el mismo se meta en uno de los numerosos hoyos.
Ruego:
- Que se nivele el firme."
Sr. Jordi Martínez:
Gràcies Sr. Alcalde. Sí, farem aquesta intervenció d'anivellament, també ha de ser de
manera provisional perquè no es pot en previsió de l’aplicació de la zona Al-Azraq, el
projecte que es havia de fer, però sí que en breu anem a fer una intervenció quasi integral
en tota la zona de la plaça.
Sra. Rosa García:
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Sr. Alcalde:
Li contestarà el Sr. Belda.

Sr. Alcalde.
Gràcies.
29. 16217/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES SOBRE PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS SERRA DE MARIOLA
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas:
“Sobre el Plan de prevención de incendios de la Serra de Mariola, que tiene aprobada la
Evaluación Ambiental Estratégica, queremos conocer:
- ¿Cuál es el motivo para que a fecha de hoy aún esté pendiente de aprobarse la revisión?
- ¿Se ha puesto el departamento local en contacto con la Consellería de Medio ambiente?
Y en caso de que así fuera:
- ¿Cuál es la respuesta de la misma?”
Sr. Silvestre:
Bon dia de nou. Sí, vam parlar la setmana passada, vam fer la consulta, evidentment a
Parcs Naturals i ens va dir que el Servei de prevenció està, ara mateixa està en avaluació
ambiental i que va entrar en desembre del 2018 i que estan pendents de què passe el tràmit
i l’aprovaran immediatament, no sabem quan podrà ser, tot depén al final del que seria
l’impacte ambiental. De totes maneres també en diuen que en la web de Prevenció
d’Incendis de la Generalitat Valenciana està la informació actualitzada.
30. 16537/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES SOBRE FONS EUROPEUS
Sra. Rosa García:
¿Hago la consulta?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. Rosa García:
Bueno, ayer mismo tuvimos una reunión al respecto de las preguntas que yo quería hacer y,
bueno, con bastante información, lo cual agradezco, de todas maneras, estuvimos de
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Bueno, dos cosas, primero agradecer que se acepte el ruego. La verdad es que con estas
últimas semanas en las que se está vacunando en Alcoy y se está utilizando muchísimo, por
parte de un montón de vehículos, tanto de los usuarios de Alcoy como de la comarca, pues
se ha puesto más en relieve el mal estado del firme, bueno, yo, así tengo un esguince de
cuello cuando fui a vacunarme, pero por otra parte no quiero dejar la ocasión pasarla sin
felicitar al ayuntamiento porque una cosa no tiene nada que ver con la otra por la
organización de las vacunaciones, a Protección Civil y a todos…, el resto de implicados en
las vacunaciones. Enhorabuena.

acuerdo que puesto que estaban registradas las preguntas y con el fin de que también
consten en el acta de este pleno, las voy a realizar.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas:

¿Tiene el Gobierno local alguna información ya al respecto del reparto de dichos Fondos?
¿Ha estudiado, o se están estudiando proyectos a nivel local?
¿Tienen pensado abrir a la Corporación el estudio de los mismos, o incluso la colaboración
en las propuestas?”
Sr. Alcalde:
Bé, tenia planificada la reunió d’ahir abans de veure les preguntes que formulaven per al
plenari i ahir vam poder parlar d’açò, però com van comentar, també que està bé que
puguem parlar-ho al plenari i que la ciutadania puga tindre coneixement de la situació.
Respecte a la pregunta primera de «¿Tiene el Gobierno local alguna información al respecto
del reparto de dichos Fondos?», no tenim encara tota la informació, perquè no s’han definit,
encara, per part dels diferents ministeris totes les línies d’actuació que eixiran, ni en quina
mesura participaran les entitats locals en aquests fons europeus, sí que hi ha un compromís
per part del govern d’Espanya, per part del president Pedro Sánchez, de què un mínim
garantit d’entre el 10 i el 15% dels fons europeus aniran a les entitats locals, de forma
directa a través de convocatòries dels ministeris, sobretot per a poblacions de més de
50.000 habitants, però també podrem participar a través de diferents convocatòries que
cada comunitat autònoma, serà, nosaltres la Comunitat Autònoma de la Generalitat
Valenciana, puguen trauré també perquè participem les entitats locals, la previsió és que
puguem superar més d’un 20% quant a participació en els fons europeus, sabem també que
aquesta participació no és una participació automàtica, és a dir, no hi haurà una distribució
de fons en funció de la població a diferents municipis sinó que tot serà a través de
concurrència competitiva, de convocatòries en les quals els millors projectes obtindran més
finançament i pot ser que hi haguen ciutats que tinguen una participació menor en el fons
europeu i altres majors en funció també d’aquesta concurrència competitiva de la qualitat
dels diferents projectes, per això, el govern porta ja temps treballant a través de l’oficina de
fons europeus en la identificació i selecció dels possibles projectes susceptibles de
finançament per part dels fons europeus en un contacte i una col·laboració i coordinació molt
estreta amb el govern valencià a través de la Direcció General de Fons Europeus, que s’ha
creat específicament per a la gestió i tramitació dels fons europeus de recuperació,
reconstrucció i resiliència, i tenim un document que ahir vam compartir amb tots els grups
polítics, que com ja vaig dir, és un document obert en el qual no estan tots els que després
igual podem presentar, és una primera selecció, perquè l’important és que siguen projectes
madurs, projectes que siguen fàcilment executables i ràpidament executables, perquè va ser
un dels criteris fonamentals, que siguen projectes que tinguen un alt impacte d’acord amb
els objectius que marca la Unió Europea per aquests fons, com és la transició energètica, la
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“Los Fondos Europeos que se han puesto en marcha desde la Unión Europea con el
objetivo de mitigar el impacto económico y social de la emergencia sanitaria ocasionada por
la COVID-19 suponen una oportunidad de recuperación.

31. 16570/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTISCA EL DRET A
L'HABITATGE
El grup municipal PODEM presenta la següent moció:
«Exposició de motius
El Govern està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge, l'esborrany entrarà en el
Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament al Congrés per al seu
debat i aprovació.
Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la
nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el
territori. I en aquest sentit ha de suposar un avanç històric en la cobertura d'aquest dret
fonamental.
La crisi habitacional és innegable: més de 32.000 persones patint sense llar; 12 milions
de persones en risc d'exclusió social; més d'1 milió de desnonaments entre 2008 i el tercer
trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una legislació
contrària als estàndards europeus, sense importar que hagués menors o persones grans
dependents.
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transformació digital i la sostenibilitat i sabem que ja hi ha una primera convocatòria que ja
està molt avançada, molt definida, i que segurament es publique a final d’aquest més, que
és per a impulsar les zones de baixes emissions en les ciutats, ja que ciutats avançades,
com és el cas d’Alcoi, que han apostat d’una forma seria, d’una forma clara, per als
processos de peatonalització, barat tindre més oportunitats perquè són projectes ja avançats
en els que s’ha demostrat per part de la ciutat el compromís en aquestes polítiques que des
d’Europa marquen i que són irrenunciables per a treballar per unes ciutats més sostenibles i
també per aquest objectiu de la reactivació econòmica i social que busquen aquests fons
europeus, ací les convocatòries màximes estan entre 1 milió i mig i 1 milió huit-cents, i el
finançament estarà al voltant del 80%, per tant en un percentatge de finançament molt
elevat. Aquesta és la primera que s’ha concretat, no?, i a partir d’aquest estiu anirà
concretant-se d’ací a final d’any, perquè sabem que s’ha retardat molt per aquesta qüestió
del Tribunal Constitucional Alemany que va bloquejar el finançament de fons durant uns
mesos, ara ja s’ha clarificat, i el que volem és, conjuntament amb la Corporació, doncs que
es puguen recavar totes les propostes que s’entenguen que siguen viables, que després, a
través de l’oficina de Fons Europeus, s’analitzaran i s’incorporaran, perquè hem fet molts
més projectes dels que després podrem presentar, perquè en funció de cada convocatòria
haurem de seleccionar, en funció de què és el que es valora, quins són els criteris, aquells
que millor s’ajusten a aquesta convocatòria, per a intentar obtindre el màxim de recursos
possibles.

A l'Estat espanyol els habitatges socials representen un 2,5% de el parc d'habitatges
principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn
(Països Baixos 30%, Àustria 24%, Regne Unit 17,6%, França 16,8%).
La majoria social porta massa anys suportant als que posen els seus beneficis privats
per sobre de la vida i la salut de milions de persones. És el moment de que les
administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure
de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat,
l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes ens mereixem.
Per l’exposat, es proposa el següent acord:

Donar suport a la Iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge
incloent, com a mínim, les següents 9 mesures d'aplicació directa a tot el territori:
1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i
adequada com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i
evitant que cap persona pateixi situació de sense llar.
2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge
digne i adequat, així com l'obligació dels grans tenedors de posar en lloguer
social estable els seus pisos buits.
3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, Com a mínim a un 20%
del conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional
de forma prioritària.
4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població a
cada zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar
protecció i estabilitat als llogaters del conjunt del país.
5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les
telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.
6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes
hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos
financers i immobiliaris.
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A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament
d'habitatge i subministraments bàsics; i altres milers de llars joves ni tan sols poden
constituir-se. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat
per les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable.

És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpori aquestes
demandes d'afectades i societat civil, que afecten a la dignitat de les persones i
als Drets Humans, blindi les legislacions autonòmiques més progressistes i doni
compliment d'una vegada al PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels
Tribunals Europeus, sense retardar la seva aplicació a desenvolupaments normatius
posteriors.
Finalment, exigim l'ampliació de l'actual moratòria dels desnonaments fins a
l'aprovació de la Llei d'Habitatge que els eviti definitivament.»
Sr. Santiago:
Gràcies de nou Alcalde. Passe a llegir directament el punt d’acord.
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM, llig el punt d’acord de la moció.
Sr. Alcalde:
Gràcies i iniciem el debat, Sr. Martínez?
Sr. Marcos Martínez:
Moltes gràcies. Bé, veiem, per exemple, a les Corts Valencianes, en la llei de Tanteig i
Retracte, que es va presentar per decret i perquè els mateixos socis de govern demanaven
que es presentara com a projecte de llei, més consensuat i més estudiat, va ser per la via
ràpida, jo entenc que té molta bona voluntat aquesta moció que ens presenta ara Podem,
però tots sabem també que la llei de la vivenda total està tractant-se en els pollos que no
són fàcil de superar, precisament ha estat un temps encallat per diferències entre aquests
dos partits, que sí que molt donada la pretensió és el que no poden aconseguir en l'àmbit
nacional, perquè és més complicant, volien traslladar-ho a estaments inferiors, com són les
conselleries o les comunitats autònomes, i en aquest cas als ajuntaments, i bé, jo considere,
ací, per exemple, a Alcoi, hem avançat en aquest aspecte, en l’Observatori de l’Habitatge,
de la mà de Podem, que ara s’ha fet un estudi i s’ha creat una oficina, que tal volta hauríem
de deixar treballar açò que hem creat perquè ens done una versió correcta del que està
ocorrent, i sobretot que es presente una llei oficial, al país, perquè tots puguem adaptar la
normativa municipal o autonòmica, a aquesta llei i no tinguem després sorpreses i haver de
veure’s reculant per haver decidit alguna cosa o fer alguna cosa, bé, en aquest cas entenc
que és una proposta, però que hauríem d’esperar un poc a tindre aquest mecanisme que
hem posat en marxa, tindre un poc de resultats i saber un poc a què atindre’s en la nova llei
que serà imminent la seua presentació publica. Gràcies.
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7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials
d'habitatge fins arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a
mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons
europeus de recuperació a aquest objectiu.
8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.
9. Que l’ajuntament d’Alcoi trasllade al Govern Central els punts d’acord.

Sra. Obiol:
Sí, faré ús de la segona intervenció. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, el grupo Podemos que es socio del gobierno de Pedro Sánchez,
presenta una moción cuyos puntos hacen referencias a competencias estatales, lo que de
entrada es sorprendente, porque cuentan con mayoría en el Congreso y podrían sacarla
adelante sin necesidad de impulsarla desde las administraciones locales, dicho esto, y
aunque desde Ciudadanos hay aspectos que, de esta moción, que no podemos compartir,
como el punto 1 que habla del respeto del derecho a la vivienda, cuando se trata de un
derecho recogido en la Constitución Española, y nadie, que sepamos, ha abierto un debate
en contra, o que se trate de establecer un intervencionismo por parte del Estado en cuando
a controlar si tienes más de dos viviendas, establecer un precio de alquiler, a quien se las
puedes arrendar, y luego hay otros en los que podemos coincidir, como la ampliación del
parque de vivienda pública. Entendemos que España necesita una ley de vivienda más
flexible que dista mucho de los puntos de acuerdos planteados, leyes antiocupas y ley de
arrendamiento urbanos eficaces, ampliación del parque de vivienda, como ya hemos dicho,
y mejorar las comunicaciones entre municipios que facilitarían, en gran medida, los
problemas generados en el mercado del alquiler. Lo que es una realidad es que esta ley es
algo que se debe discutir en otro foro, a nivel estatal, con lo cual, consideramos que PSOE y
Podemos deben aclararse, entre ustedes, entre ellos, ¿no?, en Madrid, y no hacer a este
plenario participe de sus desencuentros.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou Sr. Alcalde. Faré ús de la segona intervenció. Gràcies.
Sra. Payá:
Si, gracias Sr. Alcalde. Haber, es innegable la crisis habitacional y ustedes que no hacen
nada para evitarlo, son socios del gobierno de España desde donde acaban de aprobar una
ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que no se si evitará el fraude,
pero lo que si que es cierto que ha conseguido un hachazo fiscal para la adquisición de
vivienda, elimina el beneficio fiscal de heredar alguna casa en vida, ahora además de
tributar en sucesiones y donaciones, hay que tributar también en IRPF, en renta, bueno, esto
ocurría en algunas, en algunas comunidades, porque en la Comunidad Valenciana ya lo
declarábamos, por algo somos una de las comunidades con mayor presión fiscal y una de
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Sr. Abad:
¿Saben ustedes el problema que esta causando su Tanteo y Retracto?, ¿saben el retraso
que genera en la circulación de capital?. No lo saben porque no les importa, en lugar de
proteger la propiedad privada o al menos respetarla son los primeros que protegen y
fomentan la ocupación. Ustedes dijeron que harían mucho por los ciudadanos y ahora que
están en el gobierno, no han hecho nada para frenar la subida de la luz, y se atreven a pedir
que se garanticen los suministros básicos. Solo critican a quien gobierna, y ahora que
forman parte del gobierno, han conseguido el mayor aumento de la historia en la tarifa de la
luz, entre otros problemas que han generado sus políticas sociales. Ustedes solo hacen que
inventarse propuestas, inventarse leyes, sin tener en cuenta la repercusión general. No
tengo nada mas que añadir.

Sra. Baca:
Hola bon dia. Des del grup Socialista considerem que és imprescindible que totes les
administracions treballem de manera conjunta per destinar els recursos i els mecanismes
necessaris per a fer efectiu un dret fonamental com és l’accés a l’habitatge digne. La
garantia d’un habitatge digne per a tota la ciutadania, passa per un verdader pacte social en
el qual la lluita contra els desnonaments i la protecció de l’habitatge ha d’actuar com a nucli
cohesionador de les famílies, que previnga l’exclusió social i dignifique els esforços
educatius, sanitaris d’ocupació i social integradors, és necessari continuar treballant amb les
comunitats autònomes i ajuntaments. En un conjunt de mesures de protecció social als
col·lectius més vulnerables com, per exemple, les ajudes de lloguer, ajudes a la rehabilitació
i regeneració, l’ampliació del parc públic d’habitatge i la col·laboració, també, público-privada
per vivendes de protecció en sòl públic. La mobilització de vivenda buida mitjançant els
incentius per estimular l’oferta de lloguer, etc. Aquestes, entre altres accions ja s’estan
implementant a la nostra comunitat, gràcies també al marc jurídic que es va crear amb la llei
per la funció social de l’habitatge i que deu culminar amb aquesta nova llei estatal, amb
qüestions molt importants i que encara estan per definir com, per exemple, el concepte de
vivenda buida i dels grans tenedors. Aquestes últimes qüestions que, en l'àmbit local, no
tenen un gran impacte, a la nostra ciutat, però si a persones del territori espanyol i que
malauradament ha propiciat un context de crisi, augmentar les inversions immobiliàries en
casos de les societats jurídiques i grans dificultats per poder accedir a la compra o lloguer
d’un habitatge a les rendes més baixes, per exemple, no és possible que a Madrid o
Barcelona, per exemple, per viure en un pis de 20 metres, pagues 1000 euros, o que
persones treballadores hagen d’anar-se’n del seu barri de tota la vida pels processos de
gentrificació que s’estan donant, aquests són alguns exemples en els quals hem d’intentar
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las que encabeza la brecha fiscal en España. También cambia la valoración de los
inmuebles para los impuestos de de transmisiones y el de sucesiones y donaciones, que
tendrán un nuevo valor de referencia, una nueva base imponible para estos impuestos, que
será la que diga el Catastro, ¿qué calculará?, pues a partir de la media de los precios de las
transacciones, y esto, evidentemente, perjudicará a aquellos contribuyentes que tengan
inmuebles con un valor de adquisición o valor catastral más bajo, que antes no tenían que
tributar y ahora sí. Como siempre los más perjudicados las personas con menos recursos, la
gente modesta, que ahora les resultará todavía más caro adquirir una vivienda. Y este nuevo
valor afectará también a la Plusvalía Municipal que convertirá transmisiones que antes eran
en pérdidas, ahora tendrán que tributar. Dicen que van a tomar medidas para acabar con la
crisis habitacional, pero lo cierto es que toman decisiones que encarecen y dificultan todavía
más la adquisición de vivienda. Respecto a la nueva ley, pues el Partido Popular apuesta por
la incentivación y ustedes por atentar contra el derecho a la propiedad privada con la
intervención que eleva todavía más los precios. Respecto a los puntos de acuerdo, en el
punto número 5, hablan de garantizar los suministros básicos, garanticen que las personas
podemos pagar los suministros básicos del hogar, como por ejemplo, bajando el IVA de la
luz, como lo han hecho Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, todo lo contrario, nos van con
el cuento de que no se puede bajar el IVA. También hablan de ampliar el parque público de
viviendas, les tengo que recordar que también están en sus manos puesto que también
gobiernan en la Generalitat, parece que todavía no se han enterado de que forman parte del
Gobierno Central, del Gobierno de la Generalitat y en Alcoy pues, pues aquí también,
porque además tienen en sus manos el Observatorio de la Vivienda al que, ni siquiera, han
tenido la deferencia de informarles de esta nueva ley que está en tramitación. Gracias.

Sr. Santiago:
Gràcies Alcalde. Des de Podem ens hem proposat treballar, de valent, per garantir
precisament el dret a la vivenda i és per això que des dels diferents àmbits estem dissenyant
una sèrie d’iniciatives que ens han de servir per a millorar la gestió de la vivenda i garantir
així un dret fonamental com aquest, perdoneu, i garantir així que un dret fonamental com
aquest isca de les mans d’uns pocs i es democratitze. Per primera vegada en molt de temps,
els ajuntaments disposen, disposem de ferramentes que ens facilita posar habitatge
assequible a disposició de famílies vulnerables de joves en risc d’exclusió que no poden
emancipar-se o de dones víctimes de la violència masclista que necessiten un recull
temporal segur, ferramentes com el conveni de tanteig i retracte que, a diferència del que diu
Vox, precisament el que ens possibilitat, és l’increment del parc públic de vivenda municipal
amb l’objectiu de destinar-la a qui més la necessite, evitant, precisament, d’aquesta forma
que aquests habitatges acaben en mans de fons voltors que tenen com únic objectiu
especular amb un dret fonamental com aquest. Entre altres ferramentes com la Xarxa Xaloc,
plans de rehabilitació, la compra habitatge públic o com ha mencionat la companya del partit
Popular, el cada vegada més consolidat Observatori Municipal de l’Habitatge de la nostra
ciutat que té, precisament, com a un dels principals objectius, garantir la funció social de la
vivenda a través d’una planificació estratègica i conjunta de les polítiques públiques de
vivenda. Al mateix temps en Podem no tenim cap dubte de què la defensa del dret a
l’habitatge també implica defensar el dret de les persones afectades per les hipoteques i
decisions oficials, per això ens hem compromés a promocionar la unitat anti desnonament
que la Conselleria acaba de crear, precisament, per a detectar i evitar desallotjament de
persones vulnerables i ajudar-los, sobretot, a trobar una alternativa d’habitatge amb un
sistema personalitzat d’alertes primerenques a través de whatsapps. Per tots aquests
motius, des de Podem, ens unim, ens unim, a la iniciativa popular, perquè aquesta proposta
naix de la iniciativa popular que reclama que la llei sobre habitatge que està preparant el
govern central, com la Corporació bé sap, garantisca l’accés a un habitatge digne i
assequible per a tothom, que eviten que les famílies es queden sense casa i que garantisca
els subministraments bàsics. Amb aquesta llei hem de posar fi als desnonaments de
persones vulnerables sense alternativa d’habitatge digne i als beneficis privats que
s’avantposen, que avantposen la vida i la salut de milions de persones, sens dubte hem de
garantir i facilitar l’accés a la vivenda i amb aquesta proposta entenem que estem una
miqueta més a prop de poder aconseguir-ho.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Iniciem el segon torn.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou. Una vegada més, però és que a vostés els agrada molt l’ús de les paraules
«obligar» i «prohibir», perquè diuen que són assemblearis, populars, i en aquests casos és
al que van vostés sempre, jo coincidisc en què al millor hauria d’agarrar mesures per
incentivar o per afavorir que les coses anaren pel seu peu i no haver d'obligar a la gent a fer
res que no vulga o a prohibir, sinó, sinó que millore o incentivar-ho perquè aquestes
persones puguen posar els seus béns a l’abast de qualsevol persona o a l’abast de les...,
dels ajuntaments i de les entitats públiques. És difícil i sempre, recorde el que estava dient
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treballant i millorar per a, per a fer una societat millor. Després continuaré en la segona
intervenció.

Sr. Abad:
No voy a intervenir.
Sra. Obiol:
Sí, gràcies. Bé, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, no som partidaris de mocions de
gran abast, que ens sobrepassen, però tot i això no creu que estiguem totalment d’acord
amb el text i els punts d’acord de la moció que ha proposat el grup municipal Podem, ara bé,
també caldria escoltar a la resta de companys i fer-nos autocrítica, perquè nosaltres també
estem incorporats, no?, en el grup que està, que ens deia la companya de Ciudadanos,
s’adreçava a Podem i al grup Socialista, però nosaltres estem en..., Esquerra Unida forma
part de Guanyar i també està en aquest grup parlamentari, no?, i farem autocrítica i potser,
aquesta nova factura de la llum va en contra de ser, de subministrament bàsics, de les
famílies hauríem d’escoltar a la ciutadania i hauríem d’escoltar a la resta que discrepa en
nosaltres, i intentar solucionar algunes de les coses, igualment també hauríem de ser
autocrítics i parlar d’aquest Observatori Municipal de l’Habitatge que nosaltres considerem
que és molt bona iniciativa, però sense la mateixa regidora d’Habitatge utilitza les dades que
l’observatori proporciona i no evidencia els problemes que nosaltres tenim també a la nostra
ciutat, en habitatges buits, per exemple, que ho fan, clarament, explícit en l’informe, doncs al
millor tenim també que repensar aquest funcionament i mirar també quina és la dimensió
total d’aquesta proposta, que és perfecta als nostres ulls, és molt adequada, però també
hauríem de revertir-la, intentar que això s’adequara a la nostra realitat local. Gràcies.
Sra. Guillem:
Gràcies senyors. Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, no entraré a donar dades perquè ja se
n’han donat moltes, no? Rebrà a l’habitatge, sembla mentida, no?, perquè s’haja de repetir
tant, és un dels drets fonamental i bàsic és un dret humà. Comentava la companya del PP
que, bé, acaba de dir que el País Valencià som els que més paguem, jo no vull més recordar
que som una comunitat infrafinançada gràcies a les polítiques del bipartidisme i que sols
sembla arribar a Compromís s’haja fet palesa aquesta situació. La manca d’habitatge públic
seria molt més menor si el País Valencià no haguera de pagar amb préstecs totes les
nòmines a partir del mes de setembre. Recordar la crisi social és actuar..., bé, recordar la
crisi social actual és imprescindible per fer palesa a la situació d’absoluta vulnerabilitat que
pateixen milers de persones a l’estat espanyol, aquesta moció, tot i que justa, és bassa en
instar al govern estatal a canviar i implantar algunes mesures i lleis, nosaltres, des d’ací
podem fer coses, s’ha creat observatori de l’Habitatge com bé s’ha dit, i el resultat de les
investigacions plantejades són més que preocupants, interessants e importats, però molt
preocupants. Compromís va proposar el pla Revital Alcoi, que ja s’ha aprovat i que estem
segurs que no tardarà a posar-se realment en marxa, per tal que permeta a les persones
que tenen habitatges buits i antics, renovar-los amb ajudes per tal que l’Ajuntament es pose
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abans, també, si anem sempre a parar a coses, perquè no ens esperem a lleis, no atenem a
açò, és podem encontrar com en el cas de la normativa catalana de control de preus que
està recolzada per Podem, però que està pendent de recurs, no?, aleshores, el que s’hauria
d’evitar són aquestes estratègies per a després haver de rectificar perquè no s’adeqüen a la
llei o perquè vulneren qualsevol classe de dret, no?, per tant, jo, seríem..., o siga
m’esperaria al fet que hi haguera una llei estatal, com estem parlant tots, que està a punt de
fer-se vigent i, aleshores, a partir d’ací anem adequant les polítiques de cada ajuntament o
de cada autonomia al que s’adeqüe a la normativa, per tant, jo en aquest cas, m’abstindré.

en lloguer a preus baixos per a famílies i persones vulnerables, mentre que mitjançant
assegurança assegurem el cobrament dels lloguers. Considerem que aquesta moció és
important i per tant li donarem suport, tot i que considerem també que les accions de
dimensió local no s’han de deixar mai de banda perquè a la fi sols que canvien el dia a dia.

Sra. Guillem:
Sí, si.
Sr. Alcalde:
D’acord, perfecte. Gràcies.
Sra. Payá:
Si, gracias Alcalde, de nuevo. Bueno, yo decirle a la señora de Compromís que reclamen
una financiación justa desde la Generalitat, así podrán pagar las nóminas sobradamente.
Vamos haber, he dejado antes claro que tienen todas las herramientas en sus manos, pero
no, han creado el Observatorio del Hábitat y la Segregació Urgana, tienen el Observatorio
de la Vivienda en Alcoy y ahora crean la Red Xaloc, red de administraciones locales y
comarcales de vivienda con sus correspondientes oficinas, se pierden, se pierden, creando
redes, oficinas, observatorios, porque soluciones ninguna, no vamos a apoyar esta moción
para defender una ley que todavía se está elaborando, una norma norma que además los
socios de gobierno, hoy Podemos, todavía, todavía no han…, no se han puesto de acuerdo,
vamos a dejar que trabajen nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados y hagan
las aportaciones en las que creemos el Partido Popular, los incentivos a la adquisición y al
alquiler, y para que facilite tener una vivienda. Gracias.
Sra. Baca:
Bé, nosaltres votarem a favor tot i que també hi ha un punt, el quatre en concret, d’aquesta
moció, que fa referència a la regulació estatal del lloguer, i en aquesta qüestió, jo
personalment també tinc dubtes, tinc dubtes perquè entenc que és necessari establir
mecanismes, que he vist en les pujades abusives dels lloguers, així com mecanismes també
de contenció i baixada de preus, però no sols amb el control de preus de les zones
tensionades, sinó també amb incentius que ajuden a estimular l'oferta de xicotets propietaris,
estic referint-me, per exemple, a persones que no es lucren econòmicament d’aquests
immobles i en els casos, per exemple, en l'àmbit local, que també he conegut, i hi ha casos,
sempre que es troben en alguns moments desprotegits, perquè assumeixen deutes
d’inquilins per impagament o per conseqüències del mal ús de l’habitatge amb tot el que allò
comporta. Aquestes situacions, per sort, corresponen a la majoria, però també dificulten
l’augment de l’oferta del lloguer i pense què s’ha d’abordar també almenys en alguns
incentius i és que també s’ha de tindre en compte que la majoria de propietaris del parc
d’habitatges d’Espanya són, principalment, xicotets propietaris. Una altra qüestió que ens
sembla també fonamental que trobe a faltar en moltes lleis, no?, són els mecanismes per
treballar la convivència, la integració i les noves comunitats, accions que pense que haurien
de plantejar-se també en aquest debat social i que ningú menciona i que és imprescindible
per evitar la segregació, l'aïllament i la desconnexió entre les persones, la capacitat de les
comunitats per auto organitzar-se i per resoldre els seus conflictes i també per integrar a les
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Sr. Alcalde:
Sí, acaba?, ja està.

persones, açò és molt important, sobretot per a les persones que estem gestionant-les en
l'àmbit local, de ciutat, i coneixem que..., i sabem que açò és un dels grans problemes que
en molts casos tampoc ajuden a ampliar l’oferta, d’acord.

Sra. Baca:
Sí, simplement dir-li a la Sra. Obiol que jo parle precisament amb les dades que tenim, l'únic
que dic és que no tenim zones tensionades pel lloguer a la nostra ciutat, aquestes dades
també són públiques, les dades que aportem a l’observatori. A la Sra. Payà també li diria que
si estiguera interessada i formada veritablement en l’observatori, sabria també tota la
informació que es dona i, per exemple, una de les actuacions que ha demanat els agents
socials i la ciutadania que està allí representada i els polítics també, és, precisament, tindre
una coordinació i una oficina on es puga donar aquesta informació a la ciutadania i es puga
coordinar tota la informació, i res, simplement, doncs comentar que des de en l'àmbit local
continuarem...
Sr. Alcalde:
Acabe, acabe ja, és que s’ha excedit sobradament, en sap mal.
Sra. Baca:
D’acord, aprovarem la moció. Gràcies.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou. Sabem que ha fet el Partit Popular durant els últims anys quan ha governat
en la nostra terra per la vivenda pública o que ha fet el Partit Popular quan ha governat en la
resta de l’Estat Espanyol?, que ha fet pel dret a l’habitatge?, sabem vosté que és el que han
fet?, ho saben?, res, és més, és més, saben que és el que han fet?, fixeu-vos, ha sigut
vendre vivenda pública a fons voltors i, ho he posat en Google, eh!, he posat: «Partit
Popular, vivendes públiques, fons voltor», i el primer que surt: «El Tribunal de Cuentas
condenó a Botella y parte de su equipo a pagar 25 millones de euros por vender 1800
viviendas públicas protegidas a un fondo buitre"fondo buitre, por debajo del precio de
mercado», només, només això, eh!, per no seguir, per no seguir, aquesta és la línia, aquesta
és la línia en matèria de vivenda del Partit Popular, estar al costat dels privilegiats i girar-li
l’esquena a la majoria social, vostés continuen per aquest camí que van molt bé. Després
per contestar a la senyora de Guanyar Alcoi, sempre ens intenta donar lliçons del que és la
bona i la mala política respecte a les mocions que Podem presenta o no presenta en aquest
saló de plens, Podem presenta aquesta proposta perquè hi ha una iniciativa popular que ens
ho demana, una iniciativa popular que està formada per diferents plataformes i diferents
col·lectius del món de la vivenda, com potser la PAH entre altres moltes societats o
col·lectius del món de la vivenda, per tant poses en contacte amb aquestes plataformes,
amb aquests col·lectius i plantegen que aquestes mocions no s’han de presentar en els
ajuntaments, però no vinga a Podem o a Unidas Podem a donar-nos o a intentar donar-nos
lliçons del que s’ha de portar i no portar, per tant, jo crec que en matèria de vivenda hem
d’estirar per part de tots i de totes, hem d’estirar per part de totes les administracions
públiques per intentar tindre la millor proposta possible en matèria de vivenda i dins
d’aquesta estratègia per intentar tindre la millor llei de vivenda passa, precisament, per
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Sr. Alcalde:
Vaja acabant.

portar aquest tipus de mocions als salons de plens per intentar estirar i espentar al govern
de l’estat a tindre una proposta que garantisca el dret a l’habitatge, llavors lliçons cap.
Sr. Alcalde:
Passem a votació.

El Ple de la Corporació, per majoria, ambs els vots favorables dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2),
el vot en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS
(1) i VOX (1), i l’abstenció del regidor no adscrit el senyor Marcos Eduardo Martínez Coloma,
aprova la moció presentada pel grup municipal PODEM.
32. 16562/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PER A FER EXTENSIU A TOTA LA POBLACIÓ EL NOU SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA GRATUÏT PER A JOVES
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou Sr. Alcalde.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig el següent prec:
«Exposició de motius:
El govern municipal va anunciar recentment la creació d’un nou servei a Alcoi. Es tracta
d’APSI: Un servei d’assessoria i atenció psicològica totalment gratuït per als joves de la
nostra ciutat entre 12 i 30 anys d'edat.
Encara que valorem molt positivament la posada en marxa d’aquest nou servei, i des d’aci
aprofite per donar-li l’enhorabona a la regidora de Joventut per posar en marxa aquest
servei, considerem que és insuficient perquè es limita només a atendre a un grup d’edat
reduït com són els joves i no arriba a la resta de la població i grups d’edat que està patint,
desgraciadament, de la mateixa forma les conseqüències d’aquesta pandèmia.
Són moltes i molt variades, no?, les conseqüències que ens deixa la COVID. L'econòmica
ha sigut la més abordada donada la seua gravetat. No obstant això, no podem ignorar altres
aspectes tan importants com és el cas, també, de l'alt impacte que aquestes situacions
relacionades amb la pandèmia an tingut sobre la salut mental de la població, de tota la
població.
El primer any de pandèmia ha suposat un important deteriorament de la salut mental entre la
població. Diversos estudis i enquestes realitzades coincideixen en assenyalar que
l’existència de desgast emocional, dels problemes per a dormir i de concentració, de les
dificultats per a relacionar-se socialment i un augment de les pors en la població, en general.
Més concretament, des de l'àrea de la Psicologia, apunten a un clar repunt dels casos
d'ansietat, de depressió, d’agorafòbia, de fòbia social, d’hipocondria i de trastorn
obsessivocompulsiu. Després de la segona onada, el Consell General de Psicologia
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Seguidament és somet a votació la moció presentada pel grup municipal PODEM.

El 10 d'octubre de 2020, Dia Mundial de la Salut Mental, l'OMS recordava que la salut
mental constitueix un component integral de la resposta al coronavirus i feia una crida als
dirigents polítics per a assignar recursos i reforçar l'atenció de la salut mental en el marc dels
seus plans de resposta i recuperació. Així mateix, cal tindre en compte que els efectes de
qualsevol crisi són més greus per a aquelles persones i col·lectius que compten amb menys
recursos o que manquen de factors de protecció. Els efectes psicològics són fins i tot majors
en grups vulnerables, en els col·lectius estigmatitzats i en persones que es veuen sotmeses
a majors situacions d'estrés, com les persones de major edat, aquelles amb diagnòstics
previs de salut mental o persones amb diversitat funcional, entre altres col·lectius.
Des de Podem entenem que hem de respondre de la manera més efectiva a les necessitats
de la ciutadania i que hem d’utilitzar totes les nostres eines per a minimitzar l'impacte
psicològic i emocional d'aquesta crisi sanitària, social i econòmica entre totes les persones i
grups d’edat de la nostra ciutat i amb aquest objectiu, presentem el següent prec:


Que l’ajuntament d’Alcoi amplie el nou servei gratuït d’atenció psicològica per a joves
per poder fer-lo arribar a tots els grups d’edat i a totes les persones que ho
necessiten per a minimitzar l'impacte psicològic i emocional d’aquesta crisi.»

Sr. Reig:
Gràcies Sr. Alcalde. A veure, Sr. Ferràdiz, ho accepte, però amb una explicació que ara vaig
a fer-li. Com vosté sap nosaltres estem, vam oferir i hem fet i tindrem un segon torn del qual
és el programa post-Covid amb fisioteràpia respiratòria i exercici físic per a les persones
afectades per la Covid i també es va oferir en el seu moment el de psicologia i tot aquest
programa estava coordinat en els facultatius de l’Hospital Verge dels Lliris, que són els que
ens envien baix un informe dient els problemes que tenen perquè nosaltres puguem, diem,
solucionar-ho dins de la mesura que es puga. Dir també, que l’hospital té un programa de
rehabilitació post-Covid que és un programa interdisciplinari que inclou les següents
especialitats: medicina interna, neurologia, traumatologia, rehabilitació, salut mental, en el
qual està psiquiatria i psicologia, i si arribat el moment aquest tingueren alguna saturació en
la part de psicologia, és on ens remetran, també, aquestes persones baix l’informe pertinent,
el que vol dir-se que el programa que aquest govern va oferir, està portant-se a terme, i
aquestes persones que han tingut aquesta rehabilitació o aquesta recuperació que han
quedat i puc dir que ha sigut un programa, encara que han sigut poques persones, perquè
han sigut 6 les persones que van remetre, que ens van remetre, i les vam atendre, jo crec
que ha sigut un resultat molt positiu, estan super contents i, de fet, sabem, ja tenim 4
persones, en sembla que tenim, que són les que també farem en un segon programa, i
aquest govern seguirà tenint, si tenim necessitat, anirem actuant segons les circumstàncies i
segons la gent que des de l’hospital ens remeten, si vosté coneix alguna persona que té
aquesta necessitat, diga-li que vaja al seu facultatiu, al seu metge, i que veja quines gestions
ha de fer per què, si entra en el programa del mateix hospital o en el que nosaltres estem
fent, però repetisc, el de psicologia, en cas donat de què des de l’hospital tingueren alguna
saturació, el govern municipal està obert, ja el vam oferir per a poder ajudar.
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d'Espanya assenyalava la depressió i l'ansietat com els principals efectes col·laterals de la
pandèmia, indicant que 1 de cada 4 persones presentaven símptomes de depressió
moderada o greu i que 1 de cada 3 mostraven ansietat.

Sr. Reig:
Sí, a veure, qui ha de derivar aquestes persones?, aquestes persones cal que vaguen al
metge i que puga, el metge, inspeccionar, revisar-lo i veure quines inquietuds té, no és
necessari que haja estat hospitalitzat, però si degut a la pandèmia que és el que vostés
estan repetidament comunicant aquestes deficiències o aquestes molèsties per a poder
conviure en el dia a dia normal, ell ha d'anar al metge perquè algú ens haurà de remetre, en
algun informe, la situació d’aquesta persona, jo crec que està explicat d’aquesta forma, o
siga que vaja al seu metge i si el seu metge creu que sí que necessita aquesta recuperació
tant siga el programa que fa el mateix hospital o bé en el que nosaltres estem fent, no és
necessari que estiga hospitalitzat, però qualsevol personal que tinga unes seqüeles doncs
haurà d'anar al seu metge perquè algú haurà de dir, no ho sé, jo ho entenc d’aquesta forma,
que una persona diga «jo tinc unes seqüeles, però quin diagnòstic a mi, això», i ens remet,
siguem també seriosos, si coneix alguna persona, que vaja al seu metge, que diga que n’hi
ha, que hi ha aquesta possibilitat i que el deriven, segons qualsevol persona necessita anar
al metge i va a qualsevol..., per aquesta malaltia que puga tindre. Jo crec que el programa
Post-Covid no únicament ha de ser per aquestes seqüeles que ens ha deixat tota la persona
que estiga hospitalitzada, també podem tindre el que està dient, però també necessiten que
algun facultatiu ens diagnostique i ens diga que és el que tenim, per tant, s’accepta però
baix aquestes restriccions que qualsevol facultatiu haurà de derivar.
33. 16564/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURA ALCOIANA
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou Alcalde.
El Sr. Ferrandiz, regidor del grup municipal Podem, llig el següent prec:
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Sr. Ferrándiz:
Sí, a veure, com vosté sap i ja ho hem parlat en alguna ocasió, aquest programa de
recuperació és per a les persones que han patit la malaltia, però vosté sap que les
conseqüències psicològiques i emocionals d’aquesta pandèmia no les tenen només aquelles
persones que han patit la malaltia, sinó que hi ha moltes persones que no l’han patida, es
troben en aquesta mateixa circumstància, també sap, que és cert, no?, que als centres de
salut hi ha atenció psicològica però molt limitada i que, evidentment, insuficient i que no
comprèn tot el que és necessari, i que això provoca és que la gent, per a poder tindre una
atenció a la seua salut mental a de pagar-se un terapeuta, extern a la sanitat pública, i amb
el que això suposa, com he dit en l’exposició de motius, per aquelles persones que tenen
menys recursos o que són menys vulnerables, pensem que la salut mental no és un privilegi
sinó un dret, aleshores, de la mateixa forma que hem sigut capaços i hem tingut la iniciativa i
la bona voluntat d’oferir aquest servei a la gent jove que, com he dit abans, és una molt bona
iniciativa que celebrem, tornem a donar l’enhorabona a la regidora, però pensem que hem
de ser ambiciosos i no conformar-nos i tractar de fer arribar aquest servei a tota la
ciutadania, perquè reitere, les conseqüències de la pandèmia les patim tots i totes els
ciutadans i les ciutadanes i sí que demane que fem un esforç per a posar totes les nostres
capacitats a disposició d’atendre les conseqüències psicològiques que ens deixa la
pandèmia i estic segur que ho podrem aconseguir senyor Reig.

«Exposició de motius:

És la instrumentació d'accions sistemàtiques que generen condicions favorables per a la
presa de consciència dels individus i dels grups sobre la seua participació en la vida i la
producció cultural.
La cultura és un element clau a les nostres societats. Ens ajuda a millorar la qualitat de vida,
a augmentar el nostre benestar general tant de les persones com de les comunitats. La
pandèmia i el confinament han servit per que tots i totes ens assabentem de la importància
d’aquest element a les nostres vides quotidianes. A més, les conseqüències de la pandèmia,
han castigat de valent al món de la cultura que ha viscut moments molt complicats aquest
últim any.
A banda, Alcoi compta amb un gran i valuós moviment cultural, que hem de protegir, cuidar i
potenciar també des de les institucions públiques, i més si cap, en un context com l’actual.
En aquest sentit, des de diferents municipis estan posant en marxa mesures amb aquest
mateix fi, el de promocionar, difondre i impulsar la cultura local. Des de Podem entenem que
tenim capacitat per a treballar i millorar en la promoció i difusió que fem de la cultura
alcoiana i per això considerem que seria interessant actuar en dues línies.
D'una banda, considerem que Alcoi necessita d’una plataforma digital amb la qual impulsar
el treball d'empreses, associacions i creadors, treball que repercuteix en la potenciació del
sector cultural a la nostra ciutat.
I aquest servei estaria dirigit a tots aquells artistes de diferents disciplines del món de la
cultura que estiguen interessades en promocionar-se, i a més, aquesta informació també
estaria a disposició de totes aquelles entitats o particulars que desitgen contactar amb els i
les artistes que es troben en aquesta bossa.
En definitiva, es tracta de desenvolupar un projecte que permeta impulsar i donar a conèixer
el treball dels artistes locals, una eina que servisca també de connexió per a teixir xarxes
entre creadors i consumidors de la cultura a través d'un aparador digital. Al llarg del territori
nacional, podem trobar diferents exemples com pot ser el cas del Santander Showcase.
I també, d'altra banda, diferents corporacions municipals estan aprofitant l'arribada del bon
temps per, a través de la regidoria de cultura, posar en marxa iniciatives a l'aire lliure perquè
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La promoció de la cultura es defineix com un sistema d'accions dirigides a establir i impulsar
la relació activa entre la població i la cultura. La seua missió és la d’incrementar, cada
vegada més, els nivells participatius de la comunitat en la vida cultural, propiciant l'accés de
tots a la creació, gaudi i consum dels béns culturals.

Considerem que al nostre municipi disposem d'una oferta immensa d'artistes de diferents
estils, de diferents disciplines, que ens permetria poder dur a terme una iniciativa similar
amb la qual, a més a més, dinamitzar diferents espais en els barris de la ciutat i amb la qual,
a més, també promocionar i impulsar la cultura de la nostra ciutat i als seus creadors. Una
proposta podria ser, per exemple, la d’escollir un espai en cada barri i què els caps de
setmana se celebren diferents activitats a l'aire lliure. Una mesura que considerem que, a
banda del sector cultural, repercutiria positivament també en els comerços de proximitat dels
barris pel seu efecte dinamitzador.
Per tant, per l’exposat, realitzem els següents precs:
- Que l’Ajuntament d’Alcoi desenvolupe una plataforma digital per a la difusió,
desenvolupament i promoció dels artistes locals de diferents disciplines.
- Que l’Ajuntament d’Alcoi pose en marxa una iniciativa d’activitats al carrer als diferents
barris de la nostra ciutat amb la que dinamitzar i apropar la cultura alcoiana a la gent de la
ciutat i potenciar els artistes alcoians.»
Sr. Ferrándiz:
Gràcies.
Sr. Llopis:
Moltes gràcies Sr. Alcalde i molt bon dia a totes i a tots. Primer que res, m’agradaria recalcar
que des de l’Ajuntament, concretament des de l’àrea de Cultura, suports en dona a tot el
col·lectiu d’artistes locals, possibilitant amb diverses programacions el que puguen, per una
banda mostrar tot allò que fan i per altra, doncs també percebre una aportació econòmica
pel seu treball. Dir que sí, que acceptarem aquest prec. El que sí que... també estem
estudiant és la possibilitat de, per no anar generant diverses plataformes diferents, aunar en
un mateix lloc tota la informació, és a dir, ara mateixa tenim una plataforma que està
treballant per diverses propostes que han fet diversos grups de la Corporació, com és
«Industri.Art», aleshores el que hem pensat és què, possiblement, el que faríem és dins
d’aquesta plataforma fer una borsa d’aquestes diferents àrees o diferents apartats com
poguera ser la música, la dansa, les arts escèniques, per tal de donar a conéixer tot el que
cadascun d’ells pot estar fent en aquests moments, i al mateix moment el que hem pensat
també és fer un document per a treballar-ho amb diferents altres entitats, testaments i
col·lectius per a difondre tot el que en Alcoi es fa a través dels nostres artistes. També dir
que estudiarem tota la possibilitat d’incloure dins de diferents activitats, bé siga a l’estiu o al
llarg de l’any, als carrers de la nostra ciutat i, com estava comentant-li, doncs recordar que hi
ha propostes i cicles que donen suport a nivell a tot l’àmbit local, no?, com puga ser, per
exemple, els cicles de corrents alternes i corrents continues, com puguen ser les diverses
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puguem gaudir d'una oferta cultural segura, divertida i en família, i així, tots els caps de
setmana es celebren concerts de grups de diferents estils, o diferents espectacles, amb els
quals es busca omplir de música i de cultura els carrers i oferir un pla per al cap de setmana
que siga diferent.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies. Bé, suport, sabem que se’ns dona, no ens malentenga, no era el que volíem donar
a entendre amb la proposta sinó simplement, doncs com sempre diem, pensem que tenim
capacitat d’anar un poquet més enllà i hem de ser ambiciosos i tractar-ho, evidentment,
agraïts perquè s’accepte el prec, no tenim cap problema en què s’aprofiten diferents
plataformes que existisquen, al final l’important és poder portar a terme la iniciativa i donar
aquest suport i fer aquesta millor promoció i difusió del treball que fan els nostres artistes,
celebrem també aquest document que es vol crear per què pensem que ajudarà en aquesta
línia i ens alegrem també de què tinguen en la seua disposició a celebrar aquest tipus
d’esdeveniments en el carrer perquè pensem que serà una molt bona iniciativa.
34. 16568/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC ESPAIS PÚBLICS CAPS DE SETMANA I FESTIUS
Sr. Santiago:
Gràcies de nou Alcalde.
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM, llig el següent prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Una vegada iniciat el procés de peatonalització al centre de la ciutat, amb l’objectiu de
dinamitzar-lo i observant que va augmentant la quantitat de persones que omplin els carrers
durant els caps de setmana i dies festius, des de Podem entenem que és necessari que els
espais públics siguen els primers en ampliar l’oferta cultural, donant la possibilitat de visitarlos durant eixe temps i obrint així el ventall d’activitats i els serveis disponibles en la zona.
Aquesta mesura podria aplicar-se, per exemple, a la biblioteca central, a l’IVAM CADA, als
museus o a qualsevol altre espai públic amb possibilitat de ser visitat i utilitzat per la
ciutadania.
Consultant els horaris d’obertura, hem pogut observar que, per exemple, el MAF (Museu
alcoià de la festa), obri dissabte per la vesprada i diumenge pel matí, encara que altres, com
el museu arqueològic obri soles pels matins de dilluns a diumenge, la biblioteca del Tirisiti
obre soles per les vesprades de dilluns a divendres, el MUBOMA, de dilluns a dijous per les
vesprades tanca prompte i els caps de setmana i festius obrir pel matí i l’EXPLORA està
tancat, temporalment.
Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:
- Ampliació dels horaris d’obertura al públic dels espais municipals del centre de la ciutat.
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programacions que es duen a terme en els diferents espais municipals i que pense que
donen cabuda a què tot el sector cultural alcoià puga mostrar el seu treball.

- Sol·licitar a les entitats i/o administracions que gestionen algun d’aquests espais,
l’ampliació d’horaris.
- Programar activitats concretes en espais públics en aquests horaris.

Sr. Llopis:
Moltes gràcies una altra vegada. Acceptarem aquest prec, està clar que no és una cosa que
puguem abordar ni que puguem portar a terme immediatament per moltes qüestions,
sobretot perquè haurem de fer un estudi i veure realment els horaris que estan fent-se, el
perquè i el personal que hi ha en cadascun dels llocs i veure la possibilitat de, doncs
d’ampliar aquests horaris, i també doncs el que farem es informar i dir a les altres entitats i
col·lectius que bé tinguen espais a la nostra ciutat com puga ser el MAF, com puga ser el
MUBOMA, doncs la possibilitat que puguen estudiar poder ampliar aquesta oferta horària en
els seus despatxos, lògicament són entitats que ells ja decidiran si ampliar o no, però
nosaltres informarem el respecte, d’acord?, i la intenció és treballar en aquesta línia.
Sr. Santiago:
Gràcies. Doncs des de Podem valorem positivament en què es faça, que s’accepte la
proposta, que es faça aquest esforç, perquè entenem que és una bona proposta i de la
mateixa manera que entenem que necessita temps per poder gestionar-la i que realment
puga ser útil per a la ciutadania, per tant, des de Podem estem també amb ma estesa per a
poder-la treballar conjuntament, si fera falta, i esperem que puga veure la llum com més
aviat possible. Gràcies.
35. 16606/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ PER A UNA SALUT MENSTRUAL MÉS LLIURE I SEGURA
El grup municipal Guanyar Alcoi presenta la moció següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 28 de maig va ser el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Una data per a
recordar que més de la meitat de la població té, tindrà o ha tingut la menstruació, un procés
natural i quotidià per a milers de dones de la nostra ciutat però que tanmateix està envoltat
de molta desinformació i que encara per a la gran majoria de dones és una causa de
vergonya. I aquest desconeixement genera moltíssims problemes a més a més d’engrandir
la desigualtat de gènere al nostre país.
En aquesta desigualtat hi ha un component important de mancança econòmica, el que s’ha
anomenat pobresa menstrual. I que no és una realitat aliena a nosaltres perquè si a
Espanya 2 de cada 10 dones viuen per sota del llindar de pobresa això significa que 2 de
cada 10 viu una menstruació antihigiènica doncs han de triar si comprar menjar o productes
higiènics amb uns recursos econòmics quasi inexistents. A banda del difícil accés a un bany
o a una dutxa.
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- Previndre els recursos necessaris per a portar a terme l’ampliació, com el personal
necessari, la neteja o qualsevol altre.»

A països com Nova Zelanda, França o Escòcia han dut a terme iniciatives per a afavorir
l’accés als productes d’higiene menstrual, bé fent-los gratuïts o bé fent-los lliures d’impostos.
De fet al seu pacte de govern per al govern central entre Unides Podem i el PSOE es
comprometien a reduir l’IVA d’aquests productes, tot i que de moment no ho han dut a terme.

1. Proporcionar gratuïtament productes d’higiene menstrual en els edificis públics com
centres educatius, centres de salut o el mateix ajuntament.
2. Celebrar el Dia Internacional de la Higiene Menstrual amb l’organització d’unes
jornades anuals al voltant d’aquest dia internacional per a normalitzar la menstruació
i oferir informació a la societat en general i més en concret a les joves i als joves per
tal de desmuntar els mites falsos que s’hi relacionen.»
Sra. Obiol:
Passe a llegir els punts d’acord.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord de la moció.
Sr. Alcalde:
Iniciem el debat.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou. La salut i la higiene menstrual i els drets humans, el concepte de salut i
higiene menstrual alcança tant els aspectes de manejo de la higiene com d’altres factors que
vinculen la menstruació en la salut, el benestar i la igualtat de gènere. Aquest manejo de la
higiene menstrual, ha sigut un tema tan ignorat en les agendes de desenvolupament i els ha
privat a dones i xiquetes d’àrees segures, accessibles i higièniques tant en les seues llars
com a espais públics o centres educatius. Com a conseqüència la vida de les dones i
xiquetes es veuen afectades en diverses esferes i de certes maneres com educació, salut i
economia, açò pot passar quan no es compta a l’accés a tovalloletes sanitàries o altres
consumibles d’higiene menstrual o els mateixos no són assequibles com podria ser, quan no
hi ha lavabos o banys segurs i en aigua neta, o quan no hi ha normes i pràctiques
discriminatòries que dificulten mantindre una adequada higiene menstrual. Jo, personalment,
he de reconéixer que m’ha sorprés l'hora de treballar aquesta moció i he de reconéixer del
que en un principi en pareixia una cosa banal i poc important, a mesura que he anat clavantme en el tema, he vist que realment existeixen problemes, i no poquets, en aquesta gent,
vull dir, per tant, ho he de reconéixer com a humà, puc enganyar-me i després puc obrir-me
al que és la realitat i en aquest aspecte jo donaré suport a aquesta moció de Guanyar.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Abad?, no?, en segona intervenció.
Sr. Ferrándiz:
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Mentre aquest acord es convertisca en una mesura real pensem que l’Ajuntament d’Alcoi pot
implementar diverses accions per a promoure una salut menstrual més lliure i segura:

Sra. Rosa García:
Si. Gracias. Nuestro Grupo Ciudadanos, tanto en Corts, como en el congreso, hemos
trabajado alrededor del tema propuesto, unas veces aportando en forma de enmienda y
otras como grupo proponente, porque a pesar de que los productos de higiene femenina
tienen un IVA reducido del 10 %, también es verdad que este gravamen supone una
importante carga fiscal y de género respecto a unos artículos que para las mujeres, que
somos el 52% de la población, son absolutamente imprescindibles. Desde luego, el hecho
de que el Gobierno central del PSOE y Podemos todavía no haya cumplido con el
compromiso de rebajar el IVA al 4 % es una muestra del interés que le ponen al asunto, pero
centrándonos en los puntos de acuerdo de la Moción de Guanyar, yo quiero expresar que el
segundo punto nos parece perfecto y el primero improbable de conseguir. En primer lugar
porque dudo que el ayuntamiento pueda costear gratuitamente esos productos a todas las
mujeres, y en segundo, porque en el caso de que se pida solo para aquellas que
demuestren falta de recursos económicos, esto supondría que esas mujeres, esas niñas,
tuvieran que demostrar esa circunstancia personal. De todos modos, Ciudadanos no se va a
poner en contra de esta petición y la vamos a apoyar.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, el 1997 la filòsofa Nancy Fraser va escriure sobre els espais
íntims i per tant no públics, espais que queden a l’oblit perquè com que no són públics no
són rellevants, no són d’interés. Són els espais tradicionalment associats a les dones; des
de la violència masclista, mal denominada violència domèstica, fins a quelcom propi de les
dones, queda reduït a l’espai de la llar, l’espai privat, i per tant, un espai que perquè no s'ha
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Gràcies de nou. La sexualitat femenina i el cicle menstrual estan envoltats en un halo de
tabú, de desinformació i falses creences que porten a moltes persones a tindre conflictes
amb el seu cos. I a més, les dones passen per aquest procés sense pràcticament eines per
a fer-li front i amb molt poc o nul recolzament i suport social. D’algun temps a aquesta part,
la societat, la comunitat científica, l’educativa i els professionals de la salut reivindiquen la
importància del cicle menstrual i la necessitat d’acabar amb el secretisme, la incomoditat i la
mitificació que l'envolta i per aconseguir-ho, pensem que és necessària i clau un element
com l’educació. Hem de posar el focus en el benestar de les persones i no oblidar que cada
gest compta. El cicle és un assumpte de salut pública que ens afecta directament o
indirectament a tots i totes. És important seguir difonent informació enfront dels mites,
conscienciar sobre la seua importància i al mateix temps posar a disposició d’aquelles
persones que ho pateixen, les ferramentes per garantir la correcta higiene i salut i, a banda,
hem de ser capaços també de caminar cap altres formes i alternatives d’higiene menstrual
que siguen més saludables per a les dones, com ve treballant i reivindicant, fa temps, el
moviment feminista, i també tindre-les en compte a l’hora de presentar aquest tipus de
mocions, evidentment, des de Podem donarem suport, però hem pensat a fer una esmena
que ja hem fet arribar a la resta de grups que pensem que va un passet més enllà, no?, i
que pot enriquir la proposta, la llig molt ràpidament, com diferents ajuntaments estan fent,
com és el cas de Girona, estan prenent mesures per a garantir, precisament, aquest
benestar i aquesta salut menstrual, que déiem, i demanaríem que s’afegira en la moció
«Que l’Ajuntament d’Alcoi estudie amb els sindicats i treballadores establir un permís flexible
de 8 hores mensuals, per a les treballadores públiques municipals perquè puguen atendre
els seus problemes de salut que genera aquest cicle per a moltes dones i que els impedeix
poder desenvolupar la seua tasca de forma normal». Gràcies.

Sr. Alcalde:
Vaja acabant.
Sra. Guillem:
No he parat el plenari, vaig a segur..., bé, Hi ha productes molt més econòmics i sostenibles,
la copa menstrual es va inventar el 1930, patentada el 1937, es va deixar de fabricar a la II
Guerra Mundial per la mancança de matèria primera, posteriorment, amb el boom dels anys
‘50 i ‘60, es va decidir promocionar els tampons perquè eren un producte d’un sol ús, i el
benefici econòmic efectivament era molt major. Fa massa anys pagant com a luxe una
necessitat bàsica. Els productes bàsics femenins tenen el 10% d’IVA, el mateix IVA que
porta un cuixot Ibèric. Simplement pensem que aquesta moció queda un poc de marge i per
això volem fer una petita esmena, i és: «Incloure en les jornades i informació oferida,
productes alternatius i sostenibles, com ara les braguetes menstruals de cotó, les copes
menstruals o les compreses menstruals sostenibles.»
Sra. Lirio María García:
Si, utilizamos el segundo turno. Gracias.
Sra. Sanjuan:
Gràcies Sr. Alcalde. Bé, volia començar dient que es tergiversen un poc les dades perquè es
mescla tot un poc, no s’ha rebaixat l’IVA quan sí que s’ha rebaixat, parlem d’una situació que
afecta a moltes xiquetes i dones i la enredrem en allò de la pobresa menstrual, estem, crec
jo que, doncs enganyant, no enganyant sinó mesclant coses que no tenen res que veure, si
que tenen que veure, però no tenen res que veure en la moció que es presenta hui. Des de
govern Socialista i els nostres principis progressistes, ens alineem en el sentit d’aquesta
moció no en les coses que van a banda i que van eixint sobre la marxa. Sabem que no hi
han dues persones igual pel que no es pot generalitzar, però per regla general els efectes i
molèsties físiques i mentals i emocionals ocasionades pels canvis del sistema hormonal, que
en són molts, i en mons variats, o són a conseqüència d’un símptoma natural en el sexe
femení que és sinònim de bona salut. El problema ve quan el sistema patriarcal imposat i
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fet públic, es manté en silenci. Allò que roman en silenci, no admet discussió. El 1966
François Truffaut, a «El Cinema» segons Hitchcock, relata una escena en la qual el famós
director, rodant la seua primera pel·lícula, s’assabenta per primera vegada que les dones
menstruaven, s’adona que no sabia res de les dones, perquè el que és propi de les dones,
és privat, no es comenta. A les pel·lícules veiem la sang dels morts esquarterats, la gent
(homes i dones per igual), es dutxen, es llaven les dents, van al lavabo però, ningú no té la
regla, això no, això és brut, això és de mal gust. Fins i tot els anuncis de productes
menstruals, taquen les compreses amb color blau, no siga cosa que el roig ens recorde que
sagnem. La primera reacció que ha tingut gent que ha vist aquesta moció anunciada, ha
sigut; de veritat?, que xorrada no?, la millor, què asco?! I és que fins i tot nosaltres mateixes,
les que estem ací, no en parlem. Tothom sap qué és la menstruació però, no se’n parla, és
dolenta, és bruta, és de mal gust. Nosaltres ens amaguem, si tenim un accident perquè no
ho hem previst, ens amaguem ràpidament per tal que ningú s’assabente, perquè això ens
avergonyeix i no en parlem, ara mateix tenim pudor de parlar-ne. I no, no som brutes, i tenim
la regla (o menstruem), des que el món és món, i no pot ser tema privat perquè el 50% de la
població mundial és dona. No pot ser un tema privat perquè necessitem productes sanitaris
bàsics i no és per gust. Un paquet de compreses de 24 unitats té un cost de 6 euros.

Sra. Obiol:
Sí. Bé, en primer lloc vull agrair totes les intervencions, crec que són molt interessants i que
venen a redundar en una cosa que nosaltres volíem posar en evidència i que a més a més,
agraïsc doblement sobretot la posició del Sr. Martínez perquè a posat en evidència com,
com l’androcentrisme ens evita pensar que la meitat de la població té algunes, alguns
processos naturals i una naturalesa també diferent que les qüestions socials fan que
estiguen abandonades i que no siguen tractades i que siguen tractades, com deia la Sr.
Guillem, en pudor, a vegades un pudor excessiu que hauríem d’anar trencant. Potser també
que pensem, pel que ha dit la Sra. Sanjuan, que pensem que és un problema que afecta
només als països empobrits, és veritat que afecta i afecta de manera enorme a aquests
països, però pensem que el nostre país té un índex de pobresa infantil i juvenil, de quasi el
30%, el més gran de la Unió Europea, sols ens supera Romania, i que per tant hi ha moltes
xiquetes i joves que no pot, que les seues famílies han de decidir i comprar productes
higiènics menstruals o comprar menjar aquest mes i que això no ho podem permetre i que
hauríem de tindre en compte, per tant, és cert que afecta la meitat de la població, tinguen o
no tinguen problemes econòmics i que això s’ha de tractar, estic totalment d’acord en la Sra.
Sanjuan, però també afecta una part molt important de la població que no té suficients
recursos econòmics i que això també seria bo que nosaltres a partir d’ara poguérem saberho de la nostra població, no?, quantes joves deixen d’anar a escola per no tindre productes
higiènics suficients, no?, això ho hauríem de preguntar i saber, perquè això és el que passa i
ha estat estudiat en altres realitats i això fa que aquest absentisme faça que perden
l’escolarització i després que tinguen més problemes en el sistema laboral que aquesta
situació de pobresa no s’acabe mai. Ja està, nosaltres defensem això, no voldria, no voldria
estendrem més perquè la majoria de les intervencions han estat a favor del que nosaltres
proposàvem, tractarem un problema quotidià de la majoria de la població d’Alcoi, li donarem
solucions, sí que volia..., bé, ens han fet dues, dues esmenes, i una la Sra. Garcia, que no
ha sigut esmena però sí que m’agradaria contestar, en primer lloc dubte molt que més per
aquesta pudor que diem que..., no?, que és evident que tenim respecte a la menstruació,
que les dones alcoianes vaguen en massa a demanar productes higiènics si estan a l’abast,
però el que hauríem de buscar, la solució, és que cap xiqueta, de jove, o major, no?, no tinga
productes higiènics a l’abast, si així o necessita, encara que tinga recursos econòmics, però
en aquest moment ha anat a escola i no té, no duia compreses, no duia tampons, no duia la
copa, no?, és a dir, que tinc possibilitat d’anar i que això es diga, es diga: "xiques, xiquetes,
dones, si vosaltres teniu un problema, sabeu que al centre educatiu, a la biblioteca, al hall de
l’Ajuntament, podeu anar i demanar perquè se us donarà sense cap problema", perquè a
més així o normalitzarem. En segon lloc, nosaltres per l’esmena de Compromís, nosaltres
cap problema, pensem que és la millor solució, però així i tot també sabem que hi ha altres
opcions, no?, i que podem fer ús tant de la copa menstrual com de les braguetes que vosté
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arrelat culturalment, ens fa veure com una cosa bruta o desagradable un símptoma a causa
d’un canvi hormonal, veritat que quan el sexe masculí canvia la veu per un canvi hormonal
similar ningú la demonitzat?, perquè a l'enversa sí? El dret sobre el seu cos es també dret a
la informació i a la intimitat. Aquesta cultura, que de temps, sobre les dones i el seu cos,
però que han escrit els homes, genera sentiments de culpa, vergonya i un llarg etc., que
pateixen les xiquetes i dones del món pel simple fet de ser-ho, moltes idees construïdes a
base de supersticions i un pensament racional, masculí i mecanicista continuen vigents,
idees i pensaments ancorats a un sistema patriarcal que únicament genera odi i
desigualtats. Nosaltres estem a favor de la moció.

Sr. Alcalde:
Iniciem la segona intervenció.
Sr. Marcos Martínez:
Sí, bé, jo separaria un poc el tema que deia la Sra. Sanjuan tant el patriarcat i veureu d’una
manera masclista, jo més que referir-me a aquest, a aquest costat que jo crec que sí que el
tenim més superat, o fixaria o centraria el problema en la invisibilitat, no?, que és una cosa,
o comentava també la companya Guillem que es porta més en secret i que no sol comentarse, una manera de regularitzar aquestes situacions, per exemple, seria el que comentàvem
dels centres oficials, és que en tota farmaciola existira tot aquest material a l’abast de
qualsevol, que en els centres educatius hi haguera dispersadors gratuïts, en els serveis, en
els lavabos, per als alumnes i per als professors, no?, que ningú se sentira abandonat en
aquest aspecte, en l’ajuntament, i que alguna persona que no té possibles ha de vindre per
agafar una compresa o agafar..., i que siga una cosa normal, i que tots ho vejam com una
cosa quotidiana com el que gasta un mocador de paper o com el que gasta qualsevol altra
cosa, perquè a més, de veritat, és una cosa natural, jo crec que el dia de hui ningú creu que
siga una cosa bruta o una cosa de..., sinó simplement que no es veu aquest problema que hi
ha ja arrelat, dic ja, com, com hi ha molts consells d’Unicef, Manos Unidas, totes aquestes,
aquestes plataformes que estan conscienciant sobre aquest tema a mi és el que m’ha alertat
un poc en el tema de dir doncs igual no està tan mal encaminat posar-li una solució en el
món que vivim a aquestes coses o igual l’equivocat era jo, no?, per això jo estic d’acord en
la moció i tampoc tinc cap problema en les esmenes. Gràcies.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bien, la mayoría de intervenciones han sido por parte de mujeres,
excepto el no adscrito y yo, entonces el tema, el tema es complicado para mantenerlo, pero
están..., han traído aquí al pleno un problema que creo que no existe realmente, porque, mi
vida está rodeada de mujeres, tengo hijas, hermanas, madre, tías, compañeras, amigas, y
es un problema que de verdad, que no existe, yo…, traer aquí este problema para crear un
problema y relacionarlo con el patriarcado, demonizarlo y que asco, etc., he oído palabras,
que de verdad, me he sentido, yo digo, yo no sé en que mundo o en que gente se relacionan
pero es que es un problema que no esta estigmatizado, es que no tiene, no tiene ese
sentido como el que le quieren dar, un problema tan generalizado y la verdad es que no lo
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parlava, com d’altres productes higiènics, i per tant en aquestes jornades de divulgació es
podria fer perfectament divulgació d’aquests productes. I respecte a l’esmena de Podem, a
veure com el dic perquè no s’enfaden, no?, perquè sembla que quan discrepem una
miqueta, sembla que estem donant lliçons i res lluny de la meua, de la meua intenció,
nosaltres estem a favor de la seua esmena, perquè com més ambiciosos més..., jo crec que
és millor, més aconseguirem, ara bé, caldria també veure si això suposa un problema per a
la resta de grups i també caldria veure si, ací si que potser si, que la Sra. Sanjuan, ja estem
mesclant dues coses, ja estem mesclant dues coses, una qüestió laboral, no?, que és que
les dones que tenen la menstruació puguen demanar dies lliures, com han fet en
l’Ajuntament de Girona, que nosaltres estem d’acord, no tenim cap problema, i una altra és
aquesta difusió de la menstruació, no?, i normalització de la menstruació com una cosa que
afecta, afectarà o ha afectat al 50% d’aquesta..., de la nostra societat, per tant, per nosaltres
cap problema i bé, digueu també en la segona intervenció la resta de grups si, si resultaria
un problema per a vostés. Gràcies.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou Alcalde. Bé, jo també soc un home i això no en lleva la capacitat per a poder
reconéixer la, la realitat. A la Sra. Obiol, dir-li que de totes maneres, s’accepte o no l’esmena,
això no serà un impediment perquè nosaltres puguem donar suport a aquesta moció,
esperem de totes formes que s’accepte perquè pensem que quan parlem de la salut
menstrual doncs la proposta que fem potser important i pot vindre a resoldre el problema
que moltes dones pateixen quan estan en el cicle i bé, si s’accepta l’esmena doncs agrair la
talla al grup proposant com a la resta de grups que l’accepten.
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Tengo varias cosas que contestar, en primer lugar, a la regidora, a la
Sra. Sanjuan, Sra. Sanjuan, no, no es un error, lo digo porque yo he hablado de los, de los
IVA’s, de la reducción del IVA, no, no es un error y sí, si sabemos de lo que hablamos y este
es el dato, lo voy a volver a repetir, los productos de higiene femenina tienen un IVA
reducido del 10%, un IVA reducido, pero no se ha cumplido el compromiso, no lo ha hecho el
gobierno central del PSOE y PODEMOS de rebajarlo al 4% que es lo que se ha demandado,
y se aprobó. De acuerdo, ahora la Sra. Obiol, Sra. Obiol opino exactamente como usted lo
que ha dicho, lo que ocurre que su punto número 1, en mi opinión, creo que daba lugar a
distintas interpretaciones y por eso yo he querido matizar que parecía difícil de conseguir si
lo que estábamos pretendiendo es que se facilitara gratuitamente todos los meses a todas
las niñas, ¿no?, pero bueno, opino exactamente igual que usted y en cuanto a la enmienda
de los 2 grupos, del grupo Compromís pues me parece perfecto, ¿no?, y la del grupo
Podemos, yo pienso sinceramente que no tiene nada que ver con la moción que estamos
planteando que es un tema de salud menstrual, higiene y de pobreza, y en este caso sería
un tema laboral, yo desde luego me siento más cómoda si no se incluye la enmienda en
este caso. Gracias.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou. Bé, aquesta moció té dos vessants, no?, una és el vessant informatiu i de
desmitificació i l’altra és el vessant econòmic diguérem de l’accés als productes tant per a
les persones que no poden cada mes comprar-los com per a tots nosaltres ens ha passat
que en qualsevol moment no hem tingut compreses o tampons i ho hem necessitat i ens
hem vist apurades, les coses són com són, d’acord, perquè és una necessitat bàsica per a
totes les dones que totes les que estem ací ho hem viscut i ho vivim cada dia, per tot això,
nosaltres, simplement, votem a favor, independentment de si s’accepta o no aquesta
esmena que sembla ser una miqueta polèmica, nosaltres tampoc tenim cap problema.
Sra. Lirio Maria García:
Si, muchas gracias. Tenemos la suerte de vivir en Alcoy, una sociedad avanzada y en la que
tenemos acceso a información, tenemos unos colegios en los que se enseña a los niños,
desde muy pequeñitos, y sin tapujos y ni mentiras, como funciona el cuerpo humano y por
supuesto como funciona el cuerpo humano femenino. Tenemos una juventud sana que ha
crecido sin traumas ni complejos y con todo esto entiendo que la primera parte de la moción
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veo, desde mi punto de vista no veo ese problema y lo del tema de las personas de niñas y
que no tengan recursos, yo creo que para eso está Servicios Sociales y llevarlo a elegir
entre comer y compresas, yo creo que es exagerar un poquito, la verdad, es que es
exagerar. Nada más que añadir. No vamos a dar soporte a esta moción.

Sra. Sanjuan:
Sí, moltes gràcies de nou. Bé, contestant a Guanyar en primer lloc és que mesclem la
pobresa menstrual és una cosa i el que demanen a la moció en una altra, per a la pobresa
menstrual, jo entenc, igual que altres companys, que Serveis Socials ja treballa en el tema i
s’haguera pogut debatre en altre lloc, però ací es ve en una moció concreta que és la que
estem debatent. Per altra banda, als companys de Vox i del PP, bé, i també a Marcos del no
adscrit, a veure si no fora un problema i no existirà, crec que no estaríem parlant d’açò en
aquest moment, després nosaltres, jo, en considere, no sé quina edat puga tindre la meua
companya del PP, igual és més jove que jo, però jo he patit aquestes conseqüències més
lleus que les que haja pogut tindre el meu pare, però el que es tracta hui ací és que les
nostres filles i futures dones puguen no tindre aquestes conseqüències, que siguen
vertaderament lliures de poder anar a qualsevol lloc i tindre la llibertat de ser com són, lliures
i feministes, som igualitaris tots i en tots els llocs. Açò s’ha de tractar amb normalitat i no
podem estar debatent ací si, si és perquè som més o som menys, som més joves o menys
joves, el tema és que és un problema i està a l’ordre del dia, i per últim, a la majoria de
centres educatius a la nostra ciutat, això ja es fa, també a l’Ajuntament, però de tota manera,
nosaltres hem acceptat i posarem tant algun punt a l’ajuntament, com a edificis públics, i en
altres edificis de la nostra Corporació o edificis que tinguem al nostre abast com les
biblioteques i altres, per a casos d’urgència que se’n puguen donar, així mateix pensem que
tant la formació...
Sr. Alcalde:
Vaja acabant.
Sra. Sanjuan:
Com la informació són especialment necessàries, les xiquetes i les dones de la nostra ciutat
i de tot el món han d’estar informades, sense informació no podem fer les coses bé i
acceptem el prec de Podem que ens pareix molt adient.
Sr. Alcalde:
L’esmena.
Sra. Sanjuan:
L’esmena, si, si, perdó.
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no acabo de verla, en otros países, en otras sociedades más subdesarrolladas sí, pero en
Alcoy no, no compartimos que la menstruación sea entre los jóvenes un motivo de
vergüenza y que genere problemas, gracias a Dios, a día de hoy, en Alcoy, esto dudo que
ocurra, y en cuanto a las acciones que se plantean tampoco podemos estar de acuerdo,
¿somos conscientes de que los fondos públicos son finitos?, ¿no es verdad que en estos
momentos esta petición puede incluso parecer frívola?, tenemos 5.678 parados, los
comercios, la hostelería, las empresas, empiezan a ver algo de luz al final del túnel, pero
solo algo de luz, las han pasado canutas y muchos se han quedado en el camino, pensamos
que la administración debe ayudar, pero debe ayudar a crear empleo, que las empresas no
se vayan, que las empresas crezcan y así las familias no tendrán problemas para adquirir
productos de higiene femenina, todavía estamos inmersos en la pandemia y las prioridades
son muchas tanto sociales como económicas, pues como ya he dicho, los fondos son finitos
y tenemos que priorizar.

Sra. Obiol:
Sí, bé, doncs per acabar també perquè ara no tinc massa temps de tractar, clar, al final, ja
ho he dit alguna vegada, no tractem coses molt complexes i necessitaríem més temps. La
nostra moció i a més la defensem així, creiem que tot està relacionat i que no hem de dividir,
no?, perquè és veritat que estem parlant, per una banda, com deia la senyora Teresa
Sanjuan, de la normalitat, no?, i això de què tothom sàpia que és accessible tindre productes
higiènics en qualsevol centre educatiu, biblioteca o qualsevol edifici públic, ens ajuda a
visibilitzar, també és cert que molta vulnerabilitat no passa per Serveis Socials, i açò no és
una crítica a Serveis Socials si no és com funciona la societat, no tota ha de passar per
Serveis Socials i per tant hi haurà moltes xiquetes i joves que tenen problemes econòmics
que no van a Serveis Social i açò pot ser, els resulte, el cost que nosaltres podem tindre com
Ajuntament, en el benefici que puguem causar, crec que guanya el benefici, per tant no crec
que cause cap problema, si al final es tractaria d’aquesta sororitat, no?, que hem parlat
alguna vegada que és que quan nosaltres tenim qualsevol problema, demanem una altra
dona que ens ajude, doncs que l’Ajuntament que està constituït per moltíssimes dones
també, siga partícip d’aquesta sororitat i ens done suport a les dones com a membres de ple
dret d’aquesta societat. Si accepten l’esmena de Podem, nosaltres perfecte, de fet si no
anava a proposar-li que la presentàrem en el plenari posterior, però mira, feina feta, i ja està.
Sí que m’agradaria incidir, ja que veig que tinc temps, no?, si no estic equivocada, encara
tinc temps, sí que m’agradaria incidir en una cosa, que és en el discurs que sempre es fa de
què les coses de dones no són suficientment importants i que el que hem de fer és treballar
per allò que els homes, majoritàriament, han considerat molt important, en aquest cas és el
món del treball, si és veritat, hauríem, hauríem de proposar, i crec que es fa, tant d’aquest
grup com de la resta de grups de la Corporació, hem de proposar polítiques d’ocupació per
aconseguir la plena ocupació, però també és cert que la societat actual, gràcies en gran
mesura per les polítiques neoliberals que vosté, el vostre partit ha implementat en totes les
administracions públiques d’aquest país, ha generat un grau de precarietat tan enorme que
fins i tot tindre feina no significa tindre una bona vida i que les qüestions que són més
quotidianes com precisament aquesta, han sigut històricament oblidades per vostés en els...,
quan han tingut el poder, per tant, jo no ho veig frívol, parlar de frivolitat una qüestió que
afecta tantíssima gent, 5 o 6 dies al mes durant, jo que sé, 30 anys, podem tindre-la, doncs
mira, en sap mal, però de frivolitat no en veig cap, i per tant m’agradaria que, que si aquesta
moció serveix d’alguna cosa, és perquè anàrem acabant en aquests mites falses que
parlàvem precisament en el segon punt d’acord de la moció i que continuarem poden parlar
d’açò sense que ens consideren frívoles per demanar els nostres drets. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies, parlem a votació de la moció.
Sr. Marcos Martínez:
Podria dir una coseta, només?
Sr. Alcalde:
Sí?, Sr. Martínez.
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Sr. Alcalde:
Gràcies. Sra. Obiol, per acabar.

Sr. Marcos Martínez:
Per al·lusions podria dir en un segon una línia?
Sr. Alcalde:
Bé, no, és que no l’entés.

Sr. Alcalde:
Bé, jo crec que hi ha hagut un debat i no hi ha, no es pot considerar al·lusions personals
com per a recórrer a aquest recurs.
Sr. Marcos Martínez:
D’acord.
Sr. Alcalde:
Sí, votarem la moció incorporant tant l’esmena que ha plantejat el grup PODEM com la que
ha plantejat COMPROMIS ALCOI, és així?, per tant les votem ja incorporades.
Seguidament se somet a votació la moció presentada pel grup municipal GUANYAR ALCOI,
que incorpora les esmenes dels grups municipals COMPROMÍS ALCOI i PODEM, i que
queda establida en els següents termes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 28 de maig va ser el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. Una data per a
recordar que més de la meitat de la població té, tindrà o ha tingut la menstruació, un procés
natural i quotidià per a milers de dones de la nostra ciutat però que tanmateix està envoltat
de molta desinformació i que encara per a la gran majoria de dones és una causa de
vergonya. I aquest desconeixement genera moltíssims problemes a més a més d’engrandir
la desigualtat de gènere al nostre país.
En aquesta desigualtat hi ha un component important de mancança econòmica, el que s’ha
anomenat pobresa menstrual. I que no és una realitat aliena a nosaltres perquè si a
Espanya 2 de cada 10 dones viuen per sota del llindar de pobresa això significa que 2 de
cada 10 viu una menstruació antihigiènica doncs han de triar si comprar menjar o productes
higiènics amb uns recursos econòmics quasi inexistents. A banda del difícil accés a un bany
o a una dutxa.
A països com Nova Zelanda, França o Escòcia han dut a terme iniciatives per a afavorir
l’accés als productes d’higiene menstrual, bé fent-los gratuïts o bé fent-los lliures d’impostos.
De fet al seu pacte de govern per al govern central entre Unides Podem i el PSOE es
comprometien a reduir l’IVA d’aquests productes, tot i que de moment no ho han dut a terme.
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Sr. Marcos Martínez:
No, per..., si podia contestar-li en una línia a la Sra. Sanjuan, pel que ha dit abans.

1. Proporcionar gratuïtament productes d’higiene menstrual en els edificis públics com
centres educatius, centres de salut o el mateix ajuntament.
2. Celebrar el Dia Internacional de la Higiene Menstrual amb l’organització d’unes
jornades anuals al voltant d’aquest dia internacional per a normalitzar la menstruació
i oferir informació a la societat en general i més en concret a les joves i als joves per
tal de desmuntar els mites falsos que s’hi relacionen.
3. Que l’Ajuntament d’Alcoi estudie amb els sindicats i treballadores establir un permís
flexible de 8 hores mensuals, per a les treballadores públiques municipals perquè
puguen atendre els seus problemes de salut que genera aquest cicle per a moltes
dones i que els impedeix poder desenvolupar la seua tasca de forma normal.
4. Incloure en les jornades i informació oferida, productes alternatius i sostenibles, com
ara les braguetes menstruals de cotó, les copes menstruals o les compreses
menstruals sostenibles.»
L’Ajuntament Ple, per majoria dels assistents, amb els vot a favor dels regidors del grup
municipal SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2) i
GUANYAR ALCOI (2) i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), i els
vots en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4) i VOX (1),
aprova la moció presentada pel grup municipal GUANYAR ALCOI i que incorpora les
esmenes dels grups municipals COMPROMÍS ALCOI i PODEM.
36. 16616/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC PER A LA REDACCIÓ D'UNA ORDENANÇA CONTRA LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Llig les preguntes i el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Al Pla Acústic Municipal inclòs al Pla Estructural General parla de la necessitat de la
redacció d'una Ordenança contra la contaminació acústica com a mecanisme reglamentari
que puga prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica per a protegir la salut de la
ciutadania i millorar la qualitat del medi ambient i li assigna a la seua redacció una prioritat
alta. De la mateixa manera, el Síndic de Greuges ha realitzat resolucions que parlen de la
passivitat de l'administració local front a alguns problemes de soroll.
Creiem necessari actuar davant dels casos de contaminació acústica que ens podem trobar
a la ciutat i que poden provocar efectes perjudicials per a la salut. Per a tal fi es fa
necessària la redacció de l'ordenança esmentada com un instrument adequat per a afavorir
la convivència a la ciutat.
És per tot açò que fem les següents preguntes:
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Mentre aquest acord es convertisca en una mesura real pensem que l’Ajuntament d’Alcoi pot
implementar diverses accions per a promoure una salut menstrual més lliure i segura:

S'ha començat a redactar l'Ordenança contra la contaminació acústica?



Si no és així, té el govern alguns terminis previstos? I quins?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. No hem començat l’ordenança de contaminació
acústica, sí que estem instal·lant ja una sèrie de sensors per anar prenent dades en continu,
i a patir ací, poder desenvolupar, com diu vosté en el prec, tant el Pla Acústic com en una
ordenança acorde al que parla el Pla Acústic de Desenvolupament.
I els terminis, jo voldria que estiguera acabada durant esta legislatura. No li ho dic per res,
perquè després ara si volen en el prec, com vosté al·ludix també a fer una sèrie de partides
pressupostàries, i explicar-li-ho en el prec.
Sr. González: Val, val.
Llig el prec.
•

«Que es comencen els tràmits necessaris per a aprovar una Ordenança municipal de
protecció contra la contaminació acústica i es consigne la quantitat necessària per a
la seua execució».

Sr. Jordi Martínez: Sí gràcies a... bé, com li deia, sí que tenim intenció de redactar esta
ordenança. També li dic una cosa, redactar ordenances amb vostés, no amb vostés sinó
amb alguns membres de l’oposició, de vegades resulta arriscat i més difícil que fer una nova
constitució.
Jo, si m’ho permet, redactar ordenances que tinguen documents de consens que després
vinguen al plenari i no siguen votades a favor, a mi al final no sé si té alguna utilitat; perquè
ací estem acordant ordenances contínuament però després sempre les votes o, si no les
votem, les modifiquem tot el que volem, no acomplim la nostra paraula de l’acord, i després
les votem en contra. Li ho dic per això, perquè a mi se me fa costera amunt la redacció
d’una ordenança, amb el talant que s’ha tingut en estes últimes, no? Però jo crec que la
nostra obligació es fer-ho, i per tant així anem a fer-ho, i si després quan arribe ací no
s’aprova, doncs tampoc serà responsabilitat més que dels que s’oposen una volta hi haja un
document de consens.
I sobre el tema de les partides pressupostàries, és cert que, com diu vosté, que quan
s’aplique una ordenança, que recorde, hui, abans de començar tot este procés restringirà
qüestions dels veïns quan superen determinats índex, les ho recorde a tots, perquè si dictem
unes normes anem a restringir-li els drets ciutadans que alguns ens manifesten o que alguns
sempre han estat defenent durant el tema de la peatonalització, doncs serà complicat
d’aplicar-ho. I per tant, sí que és cert que necessitarem partides pressupostàries, jo crec que
importants, per a poder-ho fer.
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Sr. González: Sí, respecte a les partides pressupostàries enteníem... o hem indicat per això,
perquè entenem que no només és fer l’ordenança, sinó que després s’ha d’aplicar. Em diu
vosté que estan instal·lant ja sensors, entenem que això té un cost, ho plantejàvem... no sé,
recorde a nosaltres... uns sonòmetres que plantejàvem en l’altra legislatura adquirir i
després, processos de formació per al personal, coses que creiem que són necessàries i
que no només l’ordenança és necessària.
Després, respecte a les restriccions de drets, totalment d’acord amb això. Sabem que a
l’hora d’aplicar aquestes ordenances es restringiran drets que suposem que són drets que
es restringixen perquè afavorixen a la convivència de la resta de la ciutadania, i entenem
que encara que les multes puguen ser elevades per certes coses, o que hi haja en un
principi... al final entenem que el que, la gent que no afavorisca la convivència de la
ciutadania haurà de tindre eixes restriccions. Estem totalment a favor, sí.
Sr. Jordi Martínez: Totalment d’acord amb vosté senyor González. Nosaltres sabem que
quan es prenen decisions ací, potser podem restringir drets... no, li ho dic... vosté es
sorprén, però vosté en el debat de la peatonalització, el primer que avantposava era els
drets dels ciutadans, que no havíem de perjudicar els drets dels ciutadans. Li ho dic per si se
li ha oblidat. Però quan restringim i quan legislem, acotem i posem a cadascú, i a tots ens
costa una miqueta perquè el conjunt avance i que tota la societat avance en eixe sentit, no li
ho deia per res més.
Acceptem el prec, i sobretot quan tinguem un mig diagnòstic de quines poden ser eixes
partides pressupostàries o on podem aplicar-les o com, doncs jo crec que estaria bé que
vosté es prenga nota i en els pròxims pressupostos intentem acordar eixe tipus de partides.

37. 16623/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE LA FIGURA DE VICEALCALDE
Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En la reestructuració del govern municipal que es va anunciar el passat divendres 28 de
maig es va incloure la figura de vicealcalde que no veiem des del govern tripartit de 2011.
A aquest respecte ens agradaria conèixer les funcions, responsabilitats, pressupost i
assignacions salarials, si s’escau, d’aquesta figura».
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Per tant, jo espere que en el pròxim pressupost municipal de l’any que ve, puguem tindre en
compte, els grups que ho considereu o els grups que... com a govern, incloure algun tipus
de partida una volta tinguem un xicotet diagnòstic del que ens pot passar.

Quant al pressupost, el propi de les regidories que dirigeix, que és un pressupost molt
important a la ciutat d’Alcoi, a l’Ajuntament d’Alcoi, i les assignacions salarials no les decidix
l’alcalde, les decidix esta Corporació en Ple, i van ser acordades a principis de la legislatura,
i no hi ha previst cap tipus de modificació al respecte.

38. 16624/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES I PREC SOBRE LES ENQUESTES REALITZADES ALS AUTOBUSOS
URBANS
Llig les preguntes i el prec la Sr. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Hem tingut coneixement que la passada setmana als autobusos urbans es van realitzar
unes enquestes en les quals es consultava a les persones usuàries sobre el servei.
Ens agradaria que el govern ens informara al respecte d’aquest qüestionari, per això volem
realitzar les següents preguntes:


Quin tipus de mostreig s’està fent servir ?



Amb quina finalitat es fa aquest qüestionari?»

―Bé, vaig poc a poc Sr. Martínez per les…? Ai perdona! Les faig poc a poc o…? Sí, n’he fet
dos―.
Sra. Sanjuán: Val, doncs et les conteste les dos.
Quin tipus de mostreig? Exactament no sé a què et referixes, és una enquesta que està en
diferents horaris que anem passant als usuaris de l’autobús. Et referies a això?
Sra. Obiol: Era si volíeu accedir a la totalitat dels usuaris o no, això si es fa una enquesta,
l’empresa que ha fet l’enquesta t’ho diria.
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Sr. Alcalde: Bé, quant a les funcions, una de les primeres seria cobrir-me a mi en cas que
caiguera en combat, com va passar fa dos mesos, que em van intervindre en una operació,
esperem que no torne a produir-se, però si passara, ací està el senyor Martínez per a
assumir les responsabilitats que siguen necessàries; a més, té les responsabilitats de les
regidories que se li assignarà quan formalitze eixa modificació del govern. Com saben
vostés és la d’Urbanisme, Obres i Serveis, Mobilitat i Polítiques Comarcals, que són funcions
molt importants, amb un pes específic dins d’esta corporació, i a més, conjuntament amb mi
també la coordinació de l’acció de govern.

Sra. Sanjuán: Home, a la totalitat... si la totalitat d’usuaris utilitzen l’autobús entre el 24 i el
30 de juny en els horaris que estem passant l’enquesta, doncs sí, agafaríem a tots; però si
no, doncs els que hagen estat en l’autobús en eixe moment.
La que m’has dit amb quina finalitat, doncs era una enquesta de satisfacció del consumidor,
perquè la enquesta la feia Vectalia, no la féiem nosaltres.



«Durant quins dies han estat realitzant-se estes enquestes i en quins horaris? I si es
pensen fer més enquestes d'este tipus? Encara que ja m’ha contestat alguna».

Sra. Sanjuán: Sí, dels 24 al 30 de juny varen estar fent-se estes enquestes, a diferents
horaris.
Sra. Obiol:


«Ha finalitzat ja el procés participatiu respecte al servei de transport públic urbà?»

Sra. Sanjuán: No, encara no, ens trobem a la fase 2, el dia 21 de juny està prevista la fase
3, que seria la fase de retorn, on donaríem tots els resultats i conclusions als que varen
participar al procés participatiu.
Sra. Obiol: D’acord, aleshores ja m’ha contestat la següent pregunta. Gràcies, i amb tot això
volíem fer el següent prec
•

«Que se'ns facilitara el qüestionari de les enquestes que s'han realitzat».

Sra. Sanjuán: Sí, sí, acceptem el prec, li la facilite, sí.

39. 16627/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE PARTICIPACIÓ SOBRE EL MODEL DE
GESTIÓ DEL SERVEI D'AIGUA
Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Des de Guanyar Alcoi entenem que l'aigua no és només un recurs econòmic i urbanístic,
que és un bé comú clau en l'ecosistema que la ciutadania habitem. La gestió de l'aigua és
un dels grans reptes de les societats del segle XXI pels reptes climàtics i ambientals als
quals ens enfrontem i creiem que les ciutats han de jugar un paper clau en les respostes a
eixos reptes. I també creiem que el model de gestió d'este bé públic tan important ha de ser
triat amb la participació més gran possible, informant de forma completa a la ciutadania
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Sra. Obiol: D’acord, gràcies.

respecte als diferents models, el que comportaria cadascun d'ells i realitzant un debat públic
en el qual opine la ciutadania.

•

Que es cree un espai de participació junt amb la ciutadania, on s'aporte la informació
necessària per a poder reflexionar i debatre conjuntament sobre el model de gestió
del servei de proveïment d'aigua potable d'Alcoi, contribuint així en l'elecció del
model més beneficiós per a la ciutat».

Sr. Jordi Martínez: Bé, doncs acceptem el prec; però, vull dir-li una cosa, acceptem el prec
perquè la situació dona per que s’accepte el prec. Perquè en este qüestions, si el que volem
és espentar i portar endavant projectes, el que no podem fer és impedir-los. Si vostés
hagueren fet cas a la seua votació del plenari, no hagueren pogut després realitzar este
prec. Ho dic perquè vostés també siguen conseqüents amb les qüestions que fan en el prec.
I en este cas aprovem el prec; però també perquè s’inclou en la proposta que ha fet Podem
d’obrir un debat sobre açò si s’aprovava la pròrroga del contracte de l’aigua. En cas que no
s’haguera aprovat, nosaltres, difícilment haguérem pogut complir amb açò. Però vostés,
difícilment, podrien proposar-ho com ho han proposat. Jo crec que a voltes s’ha de mirar-se
també, fer un poc d’autocrítica i mirar-se el desenvolupament propi dels plens. Vostés al
començament impedixen que fem una pròrroga que permet fer açò, doncs no presenten açò
o recolzen la pròrroga.
Sr. González: Gràcies, crec que... bé, que són dos coses diferents. Vull dir, una és la forma
de gestionar el model de gestió, i l’altra el delegat de la pròrroga. Al final entenem que és
independent una... que la decisió de la pròrroga o aquesta decisió era independent perquè
entenem també que un dels punts dels acords de fa dos pressupostos també era fer unes
jornades de debat sobre el model de gestió dels serveis públics. Entenem que no és res
contrari al que ja tenia pensat fer-se, que entenem que anava a fer-se. Enteníem també que
l’any passat o 2020 que no es va poder fer per qüestions de la pandèmia, però enteníem
que és una qüestió que creiem que hi havia una intenció de fer. No sé, al final fem...
entenem que el què demanàvem no s’allunava tant d’això que es proposava.
Sr. Jordi Martínez: Sí, però senyor González, a banda de posar-li pals al govern, el que
vosté només s’ha de… pense no en el govern, que jo sé que vostés amb este govern, doncs
tot el que vaja mal al govern pareix que els beneficie. Vosté pense només en el seu interés,
perquè si vosté en la negativa a fer la pròrroga al començament d’este plenari haguera
impedit que haguérem creat un espai de debat, ho entén que haguérem creat...? Perquè
este govern haguera estat obligat a deixar-se el menys temps possible el contracte en vigor,
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Com que ho vam demanar en comissió informativa i també a la Junta de Portaveus on es va
tractar el tema però no es va acabar de definir què es faria o què no realitzem el següent
prec:

40. 16535/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
MOCIÓ PER A MILLORA DE LA VISIBILITAT I ACCESSIBILITAT DELS PASSOS DE
VIANANTS DEL MUNICIPI D'ALCOI
El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción.
«Los últimos datos oficiales conocidos, a través de informes llevados a cabo por parte de la
DGT, así como por RACE, durante los años 2017 y 2018, indicaban que la siniestralidad en
carretera había disminuido de manera notable. No obstante, y a pesar de estos datos
favorables, se ha producido un repunte cercano al 45 %, en los atropellos a peatones. Este
dato, ha hecho, que en los últimos años numerosas poblaciones hayan optado por reducir el
límite de velocidad en carretera. Con el objetivo de mejorar estos índices de siniestralidad,
como así ocurrió en el ejercicio 2019 (previo al Estado de Alarma), donde este tipo de
medidas empezaron a dar sus frutos, reduciendo en 22 peatones, el número de fallecidos
durante ese año.
A pesar de esa mejora en los datos durante el último ejercicio que se ha podido constatar, el
número de fallecidos así como de accidentes ocurridos en los pasos de peatones de
nuestros municipios, siguen siendo alarmantes. Uno de cada tres peatones que ha fallecido
en España durante los últimos 3 años analizados, lo han hecho en el entorno de los pasos
de peatones.
Las principales causas que tanto la DGT como el Estudio Europeo sobre Pasos de Peatones
señalan para arrojar estos datos son; las distracciones al volante, el exceso de velocidad y
la falta de visibilidad en los pasos de peatones. En cuanto a las dos primeras, estamos
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de manera que no s’haguera pogut fer. Vostés ara volen que fem un espai de debat, un gran
debat sobre la qüestió i se’n anem a un any més. En un any més, vosté creu que podem
estar fora de contracte en un any més? Ja no estic dient fora de contracte, fora de la solució
de l’aigua, vosté ho creu? Si vosté haguera sigut conseqüent al començament d’este plenari
haguera dit «Miré, molt mal senyor Martínez. Vosté va retardat, però en nom de que açò
tinga un bon final, jo vaig a recolzar eixa pròrroga», i això és el que vostés han de fer-se
voreu a voltes, que no el primer és anar contra el govern. Pensen només en vostés, no
pensen amb un redit electoral, pensen en vostés, després en la ciutat si alguna volta això,
però pensen també en vostés i siguen coherents amb les propostes que fan ací, perquè a mi
és que este matí en el tema de la pròrroga no ens deixaven altra opció al govern que, si tots
hagueren votat en contra, a pesar que després volen tindre espais de debat i fer un altra
gestió, no hagueren pogut continuar amb açò. Al Partit Popular no li passa igual, al Partit
Popular li haguera convingut que este matí no haguera eixit este açò, perquè enseguida
haguérem anat a la gestió de vore, quan abans una concessió. Ho dic perquè també s’ho
facen mirar.

Los informes anteriormente señalados de la DGT, RACE, o el Euro test de la Unión Europea,
establecen que la gran mayoría de los siniestros en torno a los atropellos a peatones, se
producen en las últimas horas del día, al amanecer o en días de lluvia con poca luz.
Argumentado la falta de visibilidad, así como las numerosas deficiencias detectadas en los
pasos de peatones estudiados.
Desde VOX Alcoy, hemos identificado, tanto por iniciativa propia, así como a través de
numerosas quejas vecinales, un buen número de pasos de peatones, que no cuentan con la
visibilidad necesaria. Existen pasos que bien por falta de mantenimiento, bien por obstáculos
a los lados del paso de peatones, (contenedores de basura) o bien por el estacionamiento
de vehículos en los aledaños de los mismos, que limitan o impiden la visibilidad del
conductor y del propio peatón. En otros casos, el problema es de iluminación. Debido a que
alguna de las calles donde se localizan no cuenta con una iluminación suficiente, o
simplemente porque las luminarias se encuentran alejadas del paso de peatones,
provocando a que determinadas horas del día la visibilidad se reduzca de manera
significante.
Según el informe de la RACE, el perfil del peatón atropellado, “es de una persona del ámbito
urbano, siendo las personas de edad más avanzada, las más vulnerables al respecto”.
Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, cobra más relevancia si cabe, el
tratar con mayor diligencia este aspecto de la seguridad vial.
Por todo lo anteriormente señalado, desde nuestro Grupo Municipal VOX Alcoy, entendemos
que es el momento de llevar a cabo una actuación en la ciudad, para establecer un plan de
actuación al respecto, y dotar a nuestros pasos de peatones de la seguridad necesaria, con
el objetivo de no ver aumentados los datos de siniestralidad anteriormente señalados. Con
la finalidad de obtener un equilibrio entre el gasto que supone la mejora de todos los pasos
de peatones, y su eficacia, entendemos que sería necesario un estudio previo, que
determine los pasos de peatones más peligrosos o problemáticos de cada uno de los barrios
de la ciudad. Con el objetivo de continuar la implantación de las nuevas medidas que se han
llevado a cabo en uno o varios pasos de peatones de la ciudad.
Siendo por tanto paulatina la mejora de todos y cada uno de los diferentes pasos de
peatones de la Ciudad de Alcoy, a la vez que estaríamos poniendo solución a problemas
determinados que se den en los pasos de peatones que estén resultando más peligrosos o
problemáticos. Actuando posteriormente de mayor a menor, en función de los recursos
disponibles, y de la peligrosidad de cada paso de peatones existente.
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observando cómo desde la DGT se están llevando a cabo medidas sancionadoras, que han
entrado en vigor el 1 de enero de 2021, con la finalidad de reducirlas de manera notable. En
cuanto a la tercera de las causas de siniestralidad, nos corresponde a nosotros, desde cada
uno de los distintos municipios, el poner todo de nuestra parte, para poder ver reducidos
dichos índices de accidentalidad.

En vez de pintura convencional, este paso es instalado con calor, precalentando la carretera
y colocando piezas de plástico adaptado. Este método de instalación, es más barato y
menos invasivo que otros reductores de velocidad (como badenes o cojines berlineses),
doce veces más duradero que la pintura convencional y con una mayor capacidad de
adherencia. Esta técnica pretende incrementar la seguridad gracias al efecto visual
tridimensional que provoca a los conductores, estimulando la frenada instintiva para mayor
seguridad de los peatones. Además, la pintura es antideslizante, de modo que reduce los
riesgos cuando llueve.
Municipios españoles, incluyendo algunos de la provincia de Alicante, han optado por
implantar dichos pasos tridimensionales en sus calles, en los pasos de peatones con un
mayor incide de siniestralidad. Arrojando los nuevos datos, números muy favorables en este
sentido.
Como señalamos anteriormente, la idea que desde VOX Alcoy planteamos, es que se haga
un estudio preliminar de los puntos negros en los barrios de la ciudad, y se lleve a cabo la
instalación de estos pasos, en un paso de peatones en cada barrio, como experiencia piloto.
Con el objetivo de observar la relación de equilibrio entre gasto y eficacia, y poder utilizarlos
en aquellos pasos de peatones del resto de la ciudad, donde el estudio preliminar señale la
necesidad de su instalación. De igual forma a lo anterior, desde VOX Alcoy pretendemos
que a la vez que se realicen los trabajos para instalar dichos pasos tridimensionales, se lleve
a cabo en paralelo al estudio señalado, un análisis de las condiciones de accesibilidad de
los diferentes pasos de peatones de Alcoy. Con el objetivo de mejorar dicho punto, para
facilitar a las personas dependientes, con discapacidad, así como a las sillas de bebe, el
correcto uso de los pasos de peatones.
De igual forma a las quejas de la visibilidad, a nuestra formación, han llegado numerosas
quejas vecinales, sobre el estado en el que se encuentran los accesos a diferentes pasos de
cebra. Bien, porque los accesos no sean adecuados para las personas con necesidades
especiales, o bien debido al estacionamiento de vehículos o la existencia de obstáculos que
impiden un buen acceso y visibilidad a los mismos.
Por todo lo anteriormente señalado, desde el Grupo Municipal de VOX Alcoy solicitamos al
Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, que se aprueben los siguientes puntos de acuerdo:
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Después de analizar los diferentes costes de una u otra opción, así como su eficacia y
perdurabilidad en el tiempo, desde VOX Alcoy entendemos que lo más idóneo sería la
implantación de los nuevos pasos de peatones en 3D. Esta técnica se empezó a utilizar en
el Norte de Europa, siendo muy notables los efectos positivos que se han producido, y
llevando los índices de siniestralidad en los puntos donde se instalaron a puntos cercanos a
cero.

1. Instar al Concejal de Accesibilidad Universal, para que se lleve a cabo un Estudio
Preliminar y un posterior informe, donde se establezcan los puntos negros de los pasos de
peatones de Alcoy. Con el objetivo de analizar los pasos de peatones que se consideren
más peligrosos o problemáticos. Que dicho estudio incluya una priorización de los pasos de
cebra que deben adaptarse y el coste de las medidas susceptibles de ser aplicadas.

3. Informar de los resultados de dicho estudio a los grupos municipales y a la ciudadanía.
4. Que los servicios técnicos municipales realicen un estudio para la implantación de pasos
de peatones en 3D, en el paso de peatones más problemático y peligroso que determinará
el informe anterior, en cada uno de los barrios de Alcoy. Como experiencia piloto, para
probar la eficacia de la instalación de dichos pasos tridimensionales.
5. Una vez realizado el Estudio Preliminar y el posterior informe, y con independencia de lo
establecido en el punto 3 (estudio de implantación de pasos de peatones tridimensionales),
dar respuesta de manera inmediata, a las deficiencias más urgentes que se observen, tanto
a nivel de seguridad vial, como de accesibilidad.
6. Siempre que el Informe de Implantación de los pasos de peatones en 3D sea favorable, y
se apruebe esta Moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy; instar al Equipo de
Gobierno, a llevar a cabo las actuaciones más urgentes en la mayor brevedad de tiempo
posible».

El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox, lee los puntos de acuerdo en los siguientes
términos:
«1. Instar al Concejal de Accesibilidad Universal, para que se lleve a cabo un Estudio
Preliminar y un posterior informe, donde se establezcan los puntos negros de los pasos de
peatones de Alcoy. Con el objetivo de analizar los pasos de peatones que se consideren
más peligrosos o problemáticos. Que dicho estudio incluya una priorización de los pasos de
cebra que deben adaptarse y el coste de las medidas susceptibles de ser aplicadas.
2. Que dicho estudio, analice de igual modo los pasos de peatones que deban de mejorar la
accesibilidad de cara a beneficiar a las personas con necesidades especiales ―y añado una
frase que me ha enmendado el señor Martínez, para que lo tengan todos―: “así como el
cambio de ubicación de los posibles pasos que se consideren mal situados o la creación de
nuevos donde se estime conveniente.”
3. Informar de los resultados de dicho estudio a los grupos municipales y a la ciudadanía.
4. Que los servicios técnicos municipales realicen un estudio para la implantación de pasos
de peatones en 3D, en el paso de peatones más problemático y peligroso que determinará
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2. Que dicho estudio, analice de igual modo los pasos de peatones que deban de mejorar la
accesibilidad de cara a beneficiar a las personas con necesidades especiales.

el informe anterior, en cada uno de los barrios de Alcoy. Como experiencia piloto, para
probar la eficacia de la instalación de dichos pasos tridimensionales.

6. Siempre que el Informe de Implantación de los pasos de peatones en 3D sea favorable, y
se apruebe esta Moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy; instar al Equipo de
Gobierno, a llevar a cabo las actuaciones más urgentes en la mayor brevedad de tiempo
posible».
Sr. Marcos Martínez: Gràcies senyor alcalde.
Bé, la inclusió era simplement que, a l’hora de fer un estudi, doncs es tinguera en compte
també possibles passos de vianants que estiguen mal ubicats, o que s’haja detectat que
estan mal ubicats, estiguen darrere d’una corba que té poca visibilitat, hi hagen contenidors
de fem... i que es puguen reubicar, els que siga possible, o altres que, per diversos motius o
com reordenació del tràfic o el que siga, o per l’increment de vehicles en algun carrer, siga
necessari fer, que abans no estava i ara deuria d’estar. Açò en primer lloc, era per la inclusió
del punt.
Després, evidentment la seguretat vial és una cosa que ens ha d’importar a tos. Recordem
que al voltant de 1.500 persones a l’any en Espanya són atropellades, aleshores és un tema
seriós que s’ha de tindre en compte.
Després, quant a... hi ha molts... a l’hora de tractar açò també es podria vore el tema de
l’accessibilitat universal i incloure els pictogrames, panels tàctils per a persones invidents, o
etc., que hauria d’anar aplicant-se a mesura que anara fent-se tot açò. I bé, i anar provant
els diferents programes que hi han en este aspecte, com els sensors detectors de vianants,
que també podria ser una solució, que avisen al conductor quan un vianant s’aproxima a un
pas de vianants, els 3D que podria aprovar, com diu el senyor Abad, en alguna zona d’Alcoi
per vore el resultat que dona, perquè eixa reacció esporàdica a la vista la tenim tots i fa que
frenem almenys, perquè el que interessa sobretot, i crec que amb açò coincidirem, és que
les persones quan menys agressions sofrisquen per part dels vehicles en qualsevol
població, ha de ser la prioritat, no? I jo, en este aspecte, doncs veig que seria un bon
moment per aprofitat tot açò de la SmartCity i que som una ciutat més pròspera i més... i
més... ―açò, com es diu?― tecnològica en este aspecte, doncs posar-se un poc... A la volta
que en els 3D per exemple, és veu que són inclús més econòmics que els normals, o que
inclús les mesures dissuasives que tenim ara, com els badens o trossos de goma...
Aleshores jo, sí que veig que és una moció important, i que per tant sí que la recolze.
Gràcies.
Sr. González: Faré ús del segon torn.
Sr. Santiago: Gràcies.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523407211734147226 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 – e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

Copia auténtica de documento papel - CSV: 13524755050030676245. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

5. Una vez realizado el Estudio Preliminar y el posterior informe, y con independencia de lo
establecido en el punto 3 (estudio de implantación de pasos de peatones tridimensionales),
dar respuesta de manera inmediata, a las deficiencias más urgentes que se observen, tanto
a nivel de seguridad vial, como de accesibilidad.

Per tant, i per no fer-ho més llarg, nosaltres, el nostre grup, continuarà treballant per reforçar
l’accessibilitat universal a la nostra ciutat i, a diferència de Vox, ho farà des dels valors
democràtics i el treball. Gràcies.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde.
Bueno, desde Ciudadanos vamos a dar soporte a esta moción por ser la misma que lleva
presentando nuestro grupo en distintos ayuntamientos desde el 2019, y, por cierto, con
buenos resultados.
Por hablar únicamente de la Comunidad Valenciana, se cuenta con este tipos de
señalización en San Vicente del Raspeig, en Alboraya, Torrent, Vila-real y, por supuesto, en
Almussafes, que se convirtió en la primera localidad española en contar con uno de estos
pasos de peatones 3D.
Nosotros, desde mi grupo, hemos estado a punto de presentarla, pero desde luego era
sustancialmente menos ambiciosa y más realista, porque lo que íbamos a pedir es que se
probara en un paso de peatones, en aquel que se valorara que tenía más problemas, para
ver y para estudiar esa viabilidad; pero bueno, la propuesta que hace Vox es un estudio de
viabilidad. Nosotros, cuando se piden estudios, pues difícilmente vamos a estar en contra,
máxime cuando además se ha aceptado una enmienda que hace el gobierno local, lo cual
indica que van a aprobarla.
Por lo tanto, como hemos dicho al principio, ningún problema y apoyaremos la moción.
―¿Perdón? Ah, vale, no, pues bueno, es igual, creía que era del gobierno local. Claro,
Martínez, pensaba que era suya― Pero bueno, es igual, quiero decir, que me parece que
además lo mejora y no va ha haber ningún problema, lo apruebe el gobierno local o no. Nos
mantenemos.
Sr. Jordi Martínez: Bé, jo estic d’acord ací amb el plantejament que ha fet el senyor
Santiago. És cert que està potser una iniciativa bona de tràfic que no descartem, perquè són
sistemes innovadors que van donant-se cada dia en les ciutats. El que sí que és cert és que
nosaltres treballem en un pla, i treballem en un Pla Integral d’Accessibilitat, que en el 2017 ja
va tindre una primera edició en la que parlava d’uns carrers principals i uns carrers
secundaris, però ara que tenim ja finalitzat el Pla Integral que abasta tot el municipi de la
ciutat. Fa quinze dies o deu dies podríem dir que vam tindre una reunió amb Avanzar,
aprofitant altres qüestions, i ens van presentar un poc quines són les pinzellades d’eixe Pla
Integral, la setmana que ve voldríem presentar el Pla Integral d'Accessibilitat, i jo crec que és
des d’ací des d’on es tenen que marcar les polítiques d’accessibilitat. I per això li dic, que
quan es trasllade eixe Pla Integral jo crec que són modificacions, o esmenes o aportacions
que poden fer vostés que jo crec que poden facilitar la vida.
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Podem no... no ens agrada vindre a este saló de plens a perdre el temps, i ho dic
bàsicament per aquesta, que és una moció tipus que Vox està presentant en tots els
municipis. Entenem que simplement pretén fer-se un llavat de cara sense tindre en compte
les necessitats reals d’aquesta ciutat. I ho dic, i ho dic també perquè des de Podem volem
precisament posar en valor, perquè Alcoi, per fi, ja disposa ja d’un pla integral d’accessibilitat
complet, que és precisament un dels acords que des de Podem vam arribar amb el govern
municipal per a donar suport als pressupostos.

Per tant, anem a aprovar la moció, però també no com a un punt únic que siga estudiem els
passos de vianants 3D, sinó que això vaja inclòs en millorar el Pla Integral d’Accessibilitat.

Esta moción es muy sencilla, no tiene ningún objetivo político ni ideológico. Como bien ha
dicho el señor Martínez, del gobierno, que el Plan General… el Plan de Accesibilidad pues
estará ya contemplado. Sí que es verdad que hay zonas de la ciudad que se están
colocando pasos de peatones visuales, iluminarias, calle Entenza, Avenida de la
Hispanidad… Entonces, nosotros vamos… pero sí que hay zonas en la ciudad donde hay
cruces con poca iluminación, donde los contenedores pueden obstaculizar el paso de los
peatones para los vehículos, que siempre pues el tiempo de reacción es mínimo, entonces
puede provocar algún golpe, no ya un accidente grave pero si un golpe o algún susto pues
puede ocasionarnos. Y nada más que decir, la verdad es que hay zonas en la ciudad que sí
que hay puntos negros, puntos oscuros, que sí que deberíamos de hacer un estudio para
tratarlos.
Y contestando un poquito al señor Santiago, me sabe muy mal que utilice sus valores
democráticos para no aceptar los míos. Nada más.
Sr. Marcos Martínez: Bé, poc que afegir. Sí que senyalaria que en el tema dels passos de
vianants 3D, a banda d’augmentar la seguretat vial també permeten reduir costos en
l’ajuntament. Es tracta de senyals termofussibles que duren fins a dotze voltes més que la
pintura vial convencional, són antilliscants per a l’aigua i l’oli, i per als vehicles també pot ser
una part positiva. I que a l’hora de tindre en compte totes estes possibilitats que hui en dia
ens dona la tècnica podem tindre... però bé, també hi han altres coses com els sensors de
detectors de vianants, que a la proximitat d’un vianant al pas de vianants, doncs avisa, o bé
llumínicament amb alguna senyal al conductor i este frena. O siga, que es podrien provar
vàries opcions, i sempre estaria bo, com deia el senyor Martínez, que anaren incloent-se
totes estes idees i estos detalls al Pla d’Accessibilitat per anar enriquint-lo i, doncs al final
encertar en quina fora la millor fórmula per a la nostra ciutat. Gràcies.
Sr. González: Gràcies senyor alcalde.
En qüestió d’accessibilitat, doncs creiem que, com s’ha dit ja, s’ha de treballar per seguir el
Pla Integral d’Accessibilitat de tota la ciutat, que marca quins són les punts on actuar, que té
totes les accions quantificades, i després, com parlàvem prioritzar les accions... les
actuacions a fer tenint en compte també les opinions dels col·lectius ciutadans interessats, i
per a garantir la seguretat dels vianants, doncs es poden fer actuacions per millorar la
visibilitat, que s’estan fent algunes sabem, però al final, el que millor ajuda a la seguretat
dels vianants, de totes totes, és reduir el nombre de trajectes en cotxe, per tant, el nombre
de trajectes circulant al carrer i reduir també la velocitat de circulació. Al final, el problema no
són els vianants, ni són els passos de vianants, són els cotxes, i s’ha d’actuar en eixe sentit.
I ja hem aportat propostes al plenari al respecte, com per exemple la moció relacionada amb
la pacificació dels entorns escolars, i esperem que es treball en eixe sentit. Gràcies.
Sr. Santiago: Sí, simplement repetir una miqueta el que hem dit en la primera intervenció,
que ja tenim quant a accessibilitat un full de ruta, que és el Pla Integral d’Accessibilitat
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Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde.

acabat, i per tant, entenem que eixe és el camí a seguir per a tindre una ciutat el més
amable possible.
Per tant, des de Podem entenem que aquesta proposta no és necessària, i votarem que no.

Bueno, como es la última intervención que voy a tener en este pleno, pues quiero
aprovechar para felicitar al compañero Miquel Juan por su jubilación. Miquel, ha sido una
placer coincidir contigo en esta casa, y quiero desearte una muy feliz nueva etapa porque
hay vida en la sociedad civil. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies senyor alcalde.
Com bé han comentat els companys, tenim el Pla Integral d’Accessibilitat. De fet, en l’últim
ple ja vam presentar una proposta que s’havien fet queixa de la zona de Correus, i es va
plantejar que era el document adient, el Pla Integral d’Accessibilitat, el que anava a tractarse. Aleshores ho tenim clar, no feia falta esta moció perquè ja havíem parlat del tema...
I sí que m’agradaria matisar una qüestió que ha ocorregut al llarg del plenari, i expressar una
opinió. Que a mi no m’agraden els guerrers, o almenys els que marquen molta testosterona
perquè, al final, acaben sent estrets de mires i res fins, perquè l’honor, quan u fa referència a
l’honor, l’honor ha matat a milers de persones, però mai, mai, ha salvat a ningú.
Sr. Cantó: Sí, gràcies.
Bé, a nosaltres ens pareix interessant com qualsevol proposta que millore la seguretat dels
vianants, encara que humilment creiem que s’hauria d’haver presentat amb forma de prec
en comptes de moció, perquè el consistori està format, fruit de les urnes i de la decisió
personal d’un regidor, de la manera que està, i és..., potser siga més àgil haver presentat un
prec en comptes d’una moció. I a més, en este cas, presentar-ho com un prec s’estalviaríem
des de l’atalaya de sabiduría y pureza que té l’esquerra extrema y montaraz, l’habitual
repartiment de carnets de buenos y malos. Però bé, de qualsevol manera, votarem a favor
d’esta moció. Gràcies
Sr. Jordi Martínez: Molt breu.
Senyor Ivorra, és cert que tampoc potser cal aprovar-lo perquè ja està tractant-se, però si
així fora, en estos plenaris hi haurien molts dies que se’n anàvem d’ací amb alguna
sorpresa, perquè hi han temes que ací tractem vint-i-cinc voltes seguides, i tampoc després
tenen ninguna transcendència, o després no s’arriba a ningun acord, i es van tractant. Jo, en
nom de que com a govern hem de facilitar la tasca de l’oposició, jo crec que és una bona
proposta, l’estudiarem en la mesura del que és, probablement podríem valorar si, com deia
el senyor Cantó, si havia d’haver sigut un prec o una moció, però bé, si tots ho fem curt i no
li peguem més voltes a les coses, jo crec que ho podem tractar d’una manera adequada.
Sr. Abad: Sí, para terminar voy a ser muy breve.
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Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde.

Nosotros seguiremos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos. ¡Hombre!, señor
Santiago, esos gestos… queda muy feo. Ah, pensaba que era a mi, como estaba hablando
yo ―Sr. Alcalde: No facen debats, acabe senyor Abad―.

Y, lo que ha mencionado el señor Cantó sobre si hubiera sido mejor presentar un ruego que
una moción, pues posiblemente sí, pero presentamos una moción porque, como bien ha
dicho el señor Santiago, ya la habíamos presentado en otros municipios hace ya tiempo, no
como en Ciudadanos que fueron en el 2019, a partir, nosotros lo presentamos en 2018 en
otros municipios. Y nada más que decir, aquí ha quedado otra vez retratado el señor… los
señores de Podemos, que como es una propuesta de Vox y su democracia no se acepta,
nosotros no estamos aquí por imposición divina, estamos aquí por votación de los
ciudadanos, pues es lo que hay. Ustedes sigan con su trabajo de estar siempre en contra
nuestra, y nosotros seguiremos intentando trabajar por Alcoy. Gracias.
Seguidamente se somete a votación la moción para mejora de la visibilidad y accesibilidad
de los Pasos de Peatones del Municipio de Alcoy, quedando en los siguientes términos:
«Los últimos datos oficiales conocidos, a través de informes llevados a cabo por parte de la
DGT, así como por RACE, durante los años 2017 y 2018, indicaban que la siniestralidad en
carretera había disminuido de manera notable. No obstante, y a pesar de estos datos
favorables, se ha producido un repunte cercano al 45 %, en los atropellos a peatones. Este
dato, ha hecho, que en los últimos años numerosas poblaciones hayan optado por reducir el
límite de velocidad en carretera. Con el objetivo de mejorar estos índices de siniestralidad,
como así ocurrió en el ejercicio 2019 (previo al Estado de Alarma), donde este tipo de
medidas empezaron a dar sus frutos, reduciendo en 22 peatones, el número de fallecidos
durante ese año.
A pesar de esa mejora en los datos durante el último ejercicio que se ha podido constatar, el
número de fallecidos así como de accidentes ocurridos en los pasos de peatones de
nuestros municipios, siguen siendo alarmantes. Uno de cada tres peatones que ha fallecido
en España durante los últimos 3 años analizados, lo han hecho en el entorno de los pasos
de peatones.
Las principales causas que tanto la DGT como el Estudio Europeo sobre Pasos de Peatones
señalan para arrojar estos datos son; las distracciones al volante, el exceso de velocidad y
la falta de visibilidad en los pasos de peatones. En cuanto a las dos primeras, estamos
observando cómo desde la DGT se están llevando a cabo medidas sancionadoras, que han
entrado en vigor el 1 de enero de 2021, con la finalidad de reducirlas de manera notable. En
cuanto a la tercera de las causas de siniestralidad, nos corresponde a nosotros, desde cada
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Pues nada, al señor Martínez le digo que, como está el Plan Integral de Accesibilidad
preparado, pues entonces intentaremos trabajar este tema para que sean proyectos de
mejora del plan.

uno de los distintos municipios, el poner todo de nuestra parte, para poder ver reducidos
dichos índices de accidentalidad.

Desde VOX Alcoy, hemos identificado, tanto por iniciativa propia, así como a través de
numerosas quejas vecinales, un buen número de pasos de peatones, que no cuentan con la
visibilidad necesaria. Existen pasos que bien por falta de mantenimiento, bien por obstáculos
a los lados del paso de peatones, (contenedores de basura) o bien por el estacionamiento
de vehículos en los aledaños de los mismos, que limitan o impiden la visibilidad del
conductor y del propio peatón. En otros casos, el problema es de iluminación. Debido a que
alguna de las calles donde se localizan no cuenta con una iluminación suficiente, o
simplemente porque las luminarias se encuentran alejadas del paso de peatones,
provocando a que determinadas horas del día la visibilidad se reduzca de manera
significante.
Según el informe de la RACE, el perfil del peatón atropellado, “es de una persona del ámbito
urbano, siendo las personas de edad más avanzada, las más vulnerables al respecto”.
Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, cobra más relevancia si cabe, el
tratar con mayor diligencia este aspecto de la seguridad vial.
Por todo lo anteriormente señalado, desde nuestro Grupo Municipal VOX Alcoy, entendemos
que es el momento de llevar a cabo una actuación en la ciudad, para establecer un plan de
actuación al respecto, y dotar a nuestros pasos de peatones de la seguridad necesaria, con
el objetivo de no ver aumentados los datos de siniestralidad anteriormente señalados. Con
la finalidad de obtener un equilibrio entre el gasto que supone la mejora de todos los pasos
de peatones, y su eficacia, entendemos que sería necesario un estudio previo, que
determine los pasos de peatones más peligrosos o problemáticos de cada uno de los barrios
de la ciudad. Con el objetivo de continuar la implantación de las nuevas medidas que se han
llevado a cabo en uno o varios pasos de peatones de la ciudad.
Siendo por tanto paulatina la mejora de todos y cada uno de los diferentes pasos de
peatones de la Ciudad de Alcoy, a la vez que estaríamos poniendo solución a problemas
determinados que se den en los pasos de peatones que estén resultando más peligrosos o
problemáticos. Actuando posteriormente de mayor a menor, en función de los recursos
disponibles, y de la peligrosidad de cada paso de peatones existente.
Después de analizar los diferentes costes de una u otra opción, así como su eficacia y
perdurabilidad en el tiempo, desde VOX Alcoy entendemos que lo más idóneo sería la
implantación de los nuevos pasos de peatones en 3D. Esta técnica se empezó a utilizar en
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Los informes anteriormente señalados de la DGT, RACE, o el Euro test de la Unión Europea,
establecen que la gran mayoría de los siniestros en torno a los atropellos a peatones, se
producen en las últimas horas del día, al amanecer o en días de lluvia con poca luz.
Argumentado la falta de visibilidad, así como las numerosas deficiencias detectadas en los
pasos de peatones estudiados.

En vez de pintura convencional, este paso es instalado con calor, precalentando la carretera
y colocando piezas de plástico adaptado. Este método de instalación, es más barato y
menos invasivo que otros reductores de velocidad (como badenes o cojines berlineses),
doce veces más duradero que la pintura convencional y con una mayor capacidad de
adherencia. Esta técnica pretende incrementar la seguridad gracias al efecto visual
tridimensional que provoca a los conductores, estimulando la frenada instintiva para mayor
seguridad de los peatones. Además, la pintura es antideslizante, de modo que reduce los
riesgos cuando llueve.
Municipios españoles, incluyendo algunos de la provincia de Alicante, han optado por
implantar dichos pasos tridimensionales en sus calles, en los pasos de peatones con un
mayor incide de siniestralidad. Arrojando los nuevos datos, números muy favorables en este
sentido.
Como señalamos anteriormente, la idea que desde VOX Alcoy planteamos, es que se haga
un estudio preliminar de los puntos negros en los barrios de la ciudad, y se lleve a cabo la
instalación de estos pasos, en un paso de peatones en cada barrio, como experiencia piloto.
Con el objetivo de observar la relación de equilibrio entre gasto y eficacia, y poder utilizarlos
en aquellos pasos de peatones del resto de la ciudad, donde el estudio preliminar señale la
necesidad de su instalación. De igual forma a lo anterior, desde VOX Alcoy pretendemos
que a la vez que se realicen los trabajos para instalar dichos pasos tridimensionales, se lleve
a cabo en paralelo al estudio señalado, un análisis de las condiciones de accesibilidad de
los diferentes pasos de peatones de Alcoy. Con el objetivo de mejorar dicho punto, para
facilitar a las personas dependientes, con discapacidad, así como a las sillas de bebe, el
correcto uso de los pasos de peatones.
De igual forma a las quejas de la visibilidad, a nuestra formación, han llegado numerosas
quejas vecinales, sobre el estado en el que se encuentran los accesos a diferentes pasos de
cebra. Bien, porque los accesos no sean adecuados para las personas con necesidades
especiales, o bien debido al estacionamiento de vehículos o la existencia de obstáculos que
impiden un buen acceso y visibilidad a los mismos.
Por todo lo anteriormente señalado, desde el Grupo Municipal de VOX Alcoy solicitamos al
Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, que se aprueben los siguientes puntos de acuerdo:

1. Instar al Concejal de Accesibilidad Universal, para que se lleve a cabo un Estudio
Preliminar y un posterior informe, donde se establezcan los puntos negros de los pasos de
peatones de Alcoy. Con el objetivo de analizar los pasos de peatones que se consideren
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el Norte de Europa, siendo muy notables los efectos positivos que se han producido, y
llevando los índices de siniestralidad en los puntos donde se instalaron a puntos cercanos a
cero.

más peligrosos o problemáticos. Que dicho estudio incluya una priorización de los pasos de
cebra que deben adaptarse y el coste de las medidas susceptibles de ser aplicadas.
2. Que dicho estudio, analice de igual modo los pasos de peatones que deban de mejorar la
accesibilidad de cara a beneficiar a las personas con necesidades especiales, así como el
cambio de ubicación de los posibles pasos que se consideren mal situados o la creación de
nuevos donde se estime conveniente.

4. Que los servicios técnicos municipales realicen un estudio para la implantación de pasos
de peatones en 3D, en el paso de peatones más problemático y peligroso que determinará
el informe anterior, en cada uno de los barrios de Alcoy. Como experiencia piloto, para
probar la eficacia de la instalación de dichos pasos tridimensionales.
5. Una vez realizado el Estudio Preliminar y el posterior informe, y con independencia de lo
establecido en el punto 3 (estudio de implantación de pasos de peatones tridimensionales),
dar respuesta de manera inmediata, a las deficiencias más urgentes que se observen, tanto
a nivel de seguridad vial, como de accesibilidad.
6. Siempre que el Informe de Implantación de los pasos de peatones en 3D sea favorable, y
se apruebe esta Moción por parte del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy; instar al Equipo de
Gobierno, a llevar a cabo las actuaciones más urgentes en la mayor brevedad de tiempo
posible».
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), CIUDADANOS (1),
VOX (1) y el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), con los votos
en contra de los concejales del Grupo Político Municipal PODEM (2) y la abstención de los
concejales de los grupos políticos municipales COMPROMÍS ALCOI (2) y GUANYAR ALCOI
(2), aprueba la moción.

41. 16540/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES COLUMNES
D'IL·LUMINACIÓ EN LA VIA PUBLICA.
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«Los días de viento, algunas columnas de iluminación o también llamadas farolas, en la
parte de la columna alta y delgada, tienen un poco de desviación o inclinación y algo de
movimiento, algunas.
Esta parte de las farolas, en alguna ocasión, se han desprendido pudiendo causar algún
daño a bienes materiales y con un mayor riesgo, daños personales.
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3. Informar de los resultados de dicho estudio a los grupos municipales y a la ciudadanía.

•

Se elabore un estudio sobre el estado de conservación de las columnas de
iluminación en la vía y parques públicos, donde se cataloguen daños, averías, riesgo
o peligrosidad, y todas las posibles incidencias que puedan existir.

•

Una vez elaborado el estudio, se realice un plan de actuación para su conservación y
mantenimiento, priorizando de mayor a menor gravedad».

Sr. Jordi Martínez: Sí, senyor Abad, en l’ajuntament... en la pàgina web de l’Ajuntament
d’Alcoi, en el departament d’IGS, tenim també el Pla Director d’Enllumenat Públic, que és un
dels que es van encarregar ja fa temps. Allí sí que s’informa de quin és el manteniment que
es fa de les fanals de la ciutat. Per dir-li dos dades, del que portem d’any hem canviat vint..
deu, substituïts deu fanals, en breu anem a substituir-ne deu mes per un import d’uns 25.000
euros, i tenim uns 13.000 fanals en la ciutat, li ho dic perquè implica una gran quantitat
d’esforç el manteniment. Però així està fent-se tant des de l’empresa del servei com des de
del propi ajuntament, i sí que tenim una inspecció continua visual, de tot el que són els
fanals.
És cert que de vegades quan anem, perquè hi ha eixe tipus de torsió, i tots sabem que en
els fanals de fosa hi ha més perill que en els altres, estem molt pendents en determinats
anem fent un seguiment de fa temps.
Sr. Abad: Me alegro que esten haciendo un estudio continuo de mantenimiento, pero si que
es verdad que hay farolas, sobretodo en los parques públicos, que estan destrozadas y no
se realiza ninguna reparación desde hace años, y me gustaría pues que empezaran ya a
tomar medidas sobre estas farolas, que hace años que no tienen funcionamiento ninguno.
Sr. Secretario accidental: S’acceptava el prec o no?
Sr. Alcalde: Sí, sí, sí.

42. 16540/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES SOBRE EL CONTROL DE PATINETS I BICICLETES
Lee las preguntas el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«La Ordenanza reguladora en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en
las vías urbanas ya está implantada.
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Desconocemos si se realiza alguna revisión, en especial de esta sección de las columnas,
por lo que realizamos el siguiente ruego:



¿se controla el movimiento de patinetes y bicicletas?»

Sr. Llopis: Sí, es cotrola per part de la Policia Local, així com es marca per les ordres de la
prefectura.



«¿se han interpuesto sanciones?»

Sr. Llopis: No.
Sr. Abad:


«¿se han interpuesto denuncias por parte de algún peatón?»

Sr. Llopis: No.
Sr Abad:


«¿se tiene constancia de algún atropello,en particular dentro de la zona peatonal?»

Sr. Llopis: No.
Sr. Abad:


«¿son suficientes los medios y efectivos de que dispone la Policía Local?»

Sr. Llopis: Bé, si parlem de mitjans físics, de material, sí que són els… vamos!, els que
tenen sí que són els que suficients que fan falta. Si parlem de parlem d’efectius personals,
lògicament ara mateix estem davant d’una oposició de 19 persones que van a incorporar-se
al cos de la Policia Local, i, si no s’hagueren amortitzat 16 places que es van amortitzar en el
seu moment, doncs tindríem un cos de Policia molt més ampli.
Sr. Abad:


«¿se va a realizar alguna campaña informativa en la vía pública, para concienciar a
estos usuarios?»
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Sr. Abad:

43. 16540/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES SOBRE L'APARCAMENT EN BATERIA
Lee las preguntas el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«En algunas calles de la ciudad, el aparcamiento en batería influye negativamente en el
movimiento y desplazamiento de peatones por las aceras, incluso en algunos casos
destruye la vegetación.


¿Se realiza un estudio para ver la viabilidad del tipo de aparcamiento?»

Sr. Llopis: Sí, es realitza per part de la Policia Local, per part de la persona que… bé, la
persona i l’equip que tenen marcat.
Sr. Abad:


«¿se tiene en cuenta el impacto sobre el resto de la vía, tráfico, circulación de
peatones, accesos, tránsito de vehículos voluminosos, etc.?»

Sr. Llopis: Sí, es té en compte això i moltes altres qüestions i factors.
Sr. Abad:


«¿por que se decide un cambio de aparcamiento en línea a batería?, ¿es
unicamente para generar mas plazas de aparcamiento?»

Sr. Llopis: No és únicament per això, també estàvem parlant, és per diferents motius i per
diferents qüestions. Hi ha vegades que és per qüestió de protecció del vianant, per diversos
obstacles que puguen haver, per guanyar també espai d’aparcament; però no és únicament
per eixa qüestió.
Sr. Abad:
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Sr. Llopis: Sí, va a realitzar-se, de fet ja està treballant-se en línia a totes les classes
d’educació viària als més xicotets, s’ha treballat també en una sèrie de díptics i de material i
precisament este cap de setmana, l’activitat concretament del diumenge que va a fer-se la
jornada EDUSI-Alcoidemà Green Day, anem a tindre un espai, concretament el de la Policia
Local i del Departament d’Educació Viària, per a donar a conéixer doncs tot el referent a les
bicicletes i als patinets, i a l’ordenança en sí.



«¿Se consulta con Policía Local, como controladores del tráfico de la ciudad, estos
cambios? En caso negativo, ¿por qué no?»

44. 16548/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ
PREGUNTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA INFÀNCIA
Llig les preguntes el Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi
«Bé, hui hem tingut ací als protagonistes d’estos pressupostos, i la pregunta és molt simple.
Simplement els períodes d’execució que es barallaven tant en inversió com en despesa
corrent?»
Sra. Sanjuán: Gràcies de nou.
La previsió per a l’execució que es baralla dels projectes d’inversió és tenir-los a final d’any, i
quant a despesa corrent, en aquesta la previsió és un poc canviant, seran abans de l’estiu.
És mes, el de pint-ball serà el proper dijous dia 17 de juny al poliesportiu Francisco Laporta;
la jornada de Videjocs serà el divendres 18 al Centre Cervantes Jove i un dels talles de
cuina el dimarts 15 als locals de l’Associació de Veïns de Santa Rosa – la Mistera. Ja hi han
49 inscrits, per la qual cosa, estem molt contents, ja que a escasses dos setmanes de
presentar ells mateixos els resultats dels pressupostos participatius d’infància al saló de
plenaris, aquest matí, podran gaudir de les activitats més votades.
Voldria reiterar l’agraïment a tots els centres educatius que hi han participat; als tècnics que
han estat sempre presents i mirant el bon funcionament del procés i en especial als
participants que, com ens han demostrat, tenim un futur assegurat.

45. 16548/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ
PREC CONTENIDOR INICI VIA VERDA
El Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi, presenta el següent prec:
«Al inicio de la Vía Verde, justo donde se encuentra el cartel anunciador de dicha vía, existe
una zona de descanso con mesas donde la gente suele almorzar o tomar un refligerio, sobre
todo los fines de semana. Existe una pequeña papelera al pie de dicho cartel, que es a
todas luces insuficiente para asumir la basura que se genera en este punto.
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Sr. Llopis: Lògicament es consulta, perquè, a més a més, es determina per part del
Departament de la Policia Local, sinó fora així seria un poc incongruent.

Dado que, llegado el período estival, con el fin de los cursos escolares y las épocas
vacacionales, se entiende que se intensificará su uso, ya no solo en los fines de semana,
sino a diario. Por este motivo, solicito al Gobierno municipal el siguiente RUEGO:
Que se valore la conveniencia de ubicar un contenedor en este punto, al menos
durante los meses de verano, que pueda asumir por su mayor capacidad los
desperdicios generados para el mejor mantenimiento e imagen de la zona».

Llig el prec el Sr. Marcos Martínez en els següents termes:
«A l’inici de la Via Verda, on s’encontra el merendero o zona de descans i està el cartell
anunciador de la Via Verda, hi ha allí una paperera xicoteta (abans sí que hi havien
contenidors, però a dia de hui no) que no dona abast al que és el fem, o el que va fent-se allí
al cap del dia. Com ara en este temps és més concorreguda la zona, i ara en tancar els
col·legis i tot, inclús no serà només els caps de setmana sinó durant tota la setmana que
l’accés a aquella zona siga molt concorreguda per part de la gent, doncs el prec és:
•

Que es valore la conveniència d’ubicar un contenidor en este punt, almenys durant
estos mesos d’estiu, que puga assumir per la seua capacitat tots els
desaprofitaments generats per al millor manteniment i imatge de la zona».

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou a totes i a tots.
Sí, acceptem el prec. Tenim pensat col·locar un parell de contenidors de restes i envasos, no
dels grandots, eh!, d’estos de carrer, que pensem que serà suficient per a cobrir eixes
necessitats, i sobretot per a evitar que deixen les bosses fora. Estem estudiant de quina
manera, i després gestionar sobretot l’arreplegada dels mateixos.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies per acceptar el prec. Sí, clar, al final és el que siga més fàcil
per a tots; però que almenys donen una bona impressió a l’hora de passar per allí. Gràcies.

46. 16548/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ
PREC MANTENIMENT VIADUCTE
Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy.
«El Barrio del Viaducto presenta bastantes deficiencias en cuanto a mantenimiento se
refiere. Además del linde del recinto ferial con la calle Penáguila, cuyo ruego para actuar en
la zona se aprobó en la pasada comisión, existen bastantes puntos faltos de mantenimiento,

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523407211734147226 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 – e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

Copia auténtica de documento papel - CSV: 13524755050030676245. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

•

tanto en la parte alta como en la baja del parque, de desbroce y poda, reparación de bancos
y barandillas, y arreglos de albañilería.
La escalera que comunica la calle Penáguila con la parte alta de Sant Joan de ribera,
también se encuentra invadida por la vegetación, dificultando su acceso.

•

Que se haga una valoración del estado de la zona y se programen, lo más pronto
posible, actuaciones en la zona para adecuarla puesto que estamos en tiempos de
uso y disfrute de los parques.

•

Que se desbroce la escalera de subida a Sant Joan de Ribera para su correcto uso y
evitar sustos o accidentes».

Sr. Jordi Martínez: Gràcies senyor alcalde. Bé, és que… es conjunta però la defendrà…
Sr. Silvestre: Sí, gràcies de nou. Sí, a vore, acceptem el prec. Anem a avaluar-ho i intentar
establir una neteja, doncs si no contínua doncs quan siga necessari. Bé ho fem a través... ho
farem a través de Fomento, dels recursos propis del departament, perquè potser hi ha
alguna actuació que és més senzilleta, i sobretot mirarem doncs quan es pose en marxa la
brigada forestal si es fa una actuació, concretament en eixe... en el carrer Penàguila, tant
una part per dins com per l’altra.
Sr. Marcos Martínez: Doncs gràcies de nou per acceptar el prec i a vore si poquet a poquet
anem posant la zona en condicions.

47. 16548/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ
PREC PINTURA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL CARRETERA CV- 7881
Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy.
«La carretera CV- 7881, més coneguda com “El Rebolcat”, presenta un mal estat en la seua
senyalització horitzontal. Les pintures viàries sobre l'asfalt han patit un important desgast,
des que acaben els habitatges de Sant Joan de Ribera, fins a la Rotonda d'accés a l'Autovia,
sobretot en l'últim tram, des de l'encreuament de Benilloba fins a la Rotonda, és on més es
nota aquest desgast.
En els moments de poca llum o quan plou copiosament o hi ha boira, és bastant difícil
distingir els marges de la calçada i l'eix central d'aquesta.
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Por todas estas cuestiones, formulo al Gobierno municipal el siguiente RUEGO:

D'igual forma, alguna dels senyals de trànsit en aquest mateix tram, estan deteriorades o
han desaparegut en algun cas.

•

Que es faça al repintat d'aquesta senyalització com més prompte millor,
preferentment en el tram més alt abans indicat.

•

se substituïsquen o reposen els senyals de trànsit que així ho requerisquen».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, acceptem el prec. Vosté sap que hi ha una partida que
es va incloure ja fa dos anys en els pressupostos municipals, enguany ha hagut de ser
ampliada perquè tenim eixa sort que ens donen carreteres però no ens donen dotació
econòmica per a mantenir-les, i per tant, sí que farem, com no pot ser d’altra manera, estes
actuacions. En esta perquè és cert que és la connexió amb l’autovia més propera, i sobretot
perquè a partir de ja fa un temps ja es propietat de l’ajuntament. Vam fer també alguna
intervenció este any passat en el que era el rebaixejat que hi havia en la calçada i alguna
neteja dels marges, però bé, continuarem mantenint esta carretera, i en este cas, farem
quan puguem quan abans esta intervenció.
Sr. Marcos Martínez: Doncs agrair que s’accepte el prec, sobretot perquè ara des de que
està l’autovia doncs és un accés important a la ciutat i el seu ús s’ha vist multiplicat,
aleshores és també per evitar accidents i possibles ensurts a l’hora de creuar-se cotxes i tot
este tema. Així que ho agraïsc, gràcies.
PRECS I PREGUNTES:
49. GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’ALCOI INFORME A LA CIUTADANIA SOBRE LES
EXEMPCIONS EN LA TAXA DEL CLAVEGUERAM I COM S’HAN DE SOL·LICITAR-LES
PERQUÈ PUGUEN SER EFECTIVES
Sr. Ferrándiz: Gràcies alcalde, molt ràpidament. Per a Podem és imprescindible que
puguem ajudar a les famílies alcoianes més vulnerables a través de bonificacions i
exempcions en el pagament de taxes, i per això i per que aquestes puguen ser efectives
pensem que és molt important poder fer arribar esta informació referent als avantatges a
tothom, i amb l’objectiu que les famílies en situació de precarietat econòmica puguen fer
front als diferents pagaments de les càrregues i obligacions i serveis i subministraments
bàsics, amb tota la documentació i processos necessaris per a poder sol·licitar estes
exempcions. Per tant, i respecte a la taxa del clavegueram, hi ha una cosa que ens
preocupa perquè recentment l’ajuntament ha fet arribar als diferents domicilis una carta per
al cobrament i la domiciliació de aquesta taxa. I en aquest comunicat no s’informa a la
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Per tot l'exposat, sol·licite al Govern Municipal, atenga el següent PREC:

ciutadania que aquelles famílies amb pocs ingressos no han de pagar aquesta taxa, ni
tampoc s’informa del procediment que han de seguir per a sol·licitar-la.

Sra. Moltó: Bé, en primer lloc aclarir que el que està enviant-se als ciutadans és una carta
en la que poden… en la que es fa una comprovació del padró que hi ha i poden corregir les
possibles errades que s’hagen detectat, i en eixos casos és quan es torna eixa carta, no és
la notificació en sí. Per tant, no podem estar parlant d’una errada.
I en segon lloc, per aclarir un poc el tema de la preocupació que vosté expresa pel tema de
la bonificació, simplement dir-li que se li aplicarà a tots aquells que estiguen demanant eixa
bonificació, com ja estan demanant-la en el tema de la brossa, o en les ajudes a les famílies.
Per tant, estem parlant a més de bonificacions més quantioses, com sap, en el tema de la
brossa estem parlant de al voltant d’un 60 %, aleshores se’ls aplicarà també eixa exempció
en la taxa del clavegueram.
No obstant això, li accepte el prec en el sentit que sí que estem treballat en una campanya
informativa a banda de totes les informacions que ja s’han abocat en els mitjans de
comunicació, i en eixe sentit sí que li’l puc acceptar. Simplement fer-li una correcció respecte
a l’expositiu que vosté estava comentant.
Sr. Ferràndiz: Perfecte, moltes gràcies.

DESPATX EXTRAORDINARI
Sr. Alcalde:
Tenim ara un despatx extraordinari.
Sr. Secretari:
Sí, hi ha un despatx extraordinari que es tracta de la “RENÚNCIA DEL SENYOR MIGUEL
JUAN REIG ABAD COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI”. Com a despatx
extraordinari primer s’ha de votar la urgència d’inclusió del punt.
Sr. Alcalde:
Votem, per favor, la urgència, que vol jubilar-se.
A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, por unanimidad de sus asistentes,
con los votos a favor de los concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA
(12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
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Des de Podem entenem que aquesta errada pot suposar, per una banda que la gent
desconega aquesta exempció i per altra que no la sol·licite i que per tant esta taxa acabe
cobrant-se també a aquelles famílies que es troben en aquesta situació vulnerable, i per tant
realitzem un prec molt senzill, que és que, per favor, que l’Ajuntament d’Alcoi informe a la
ciutadania sobre estes exempcions i com han de sol·licitar-les perquè puguen ser efectives.

48. 17164/2021 SECRETARIA GENERAL
RENÚNCIA DEL SENYOR MIGUEL JUAN REIG ABAD COM A REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT D'ALCOI.
Visto el escrito presentado por el señor Miguel Juan Reig Abad, de fecha 02-06-2021
(Registro General de Entradas núm. 2021023495), en el que solicita se acepte su renuncia
como concejal del Ayuntamiento de Alcoy, cargo que ocupa como resultado de las
elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019.
Visto el artículo 9.4 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
según el cual la condición de concejal se pierde, entre otras causas, por renuncia, que
deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.
Visto el art.182 de la LOREG en cuanto al procedimiento para proveer la vacante,
El Pleno de la Corporación queda enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada
por el señor Miguel Juan Reig Abad y solicita a la Junta Electoral Central que expida la
correspondiente credencial a favor del siguiente candidato/a de la lista electoral de
“PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)”, a efectos de proveer la vacante.
Sr. Reig: Bé, moltes gràcies a tots els companys. A vore...., és complicat... a vore, he
complit una etapa en el que és la vida laboral, me’n queda un altra, que espere també que
siga molt llarga i poder-vos vore i, com no, sobretot als meus amics i companys en el
govern, que m’han donat l’oportunitat de poder estar ací treballant per la nostra ciutat, o
aportant el que bonament he pogut i he sabut; però sí que me’n vaig molt satisfet de vore les
mostres d’afecte rebudes per part de tots. Crec que són una miqueta excessives, considere
que no... he intentat estar molt pròxim per a tots i..., bé, agrair també, com no a tots els
funcionaris de la casa en la qual també ha sigut molt important eixa col·laboració. Vos
desitge a tots, cadascú en el seu lloc, doncs tot el millor. I sobretot als meus amics i
companys del govern, que no decaigueu, que seguiu treballant per el nostre poble, que Alcoi
així s’ho mereix. I poc més, moltes gràcies a tots.
Sr. Alcalde:
Des que vam anunciar la decisió personal de Miguel de deixar l’activitat política des de la
primera línia, que no l’activitat política sinó eixa primera línia, he tingut l’oportunitat en moltes
ocasions, tant en públic com en privat, de traslladar-li l’estima, el respecte que li tinc i la
gratitud, però vull fer-ho com alcalde i que conste en acta, i que per tant quede en el diari de
sessions d’este ajuntament, en nom de tot Alcoi la gratitud d’estos anys de servei públic.
Treballar amb tu ha sigut un plaer, hem aprés moltíssim. Eres d’eixes persones que fan falta
en la política i que l’engrandeixen, la milloren, la fan més humana, i la veritat és que no pots
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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:

Alguna qüestió més?
Sr. Jordi Martínez: Sí, aprofitar jo crec que el moment com a portaveu del Grup Socialista
per agrair-li a Miguel el seu treball, un treball incansable durant tots estos anys que has estat
dedicat al servei públic en Alcoi; agrair-te també la forma de ser que tens, una persona molt
respectuosa, molt reflexiva i jo crec que eres l’enveja de molts, poder tindre el caràcter que
tu tens i assumir el treball que has fet; i, sobretot, com ens has ajudat almenys a tots els
membres del Grup Socialista durant tots estos anys a seguir funcionant. Per a nosaltres,
perquè tots ho sapigueu, no podem dir que fora com un pare per a nosaltres perquè jo no
tinc edat de que sigues mon pare ni la majoria dels que estem ací, però sí que has sigut un
germà major per a tots nosaltres. Ens has recolzat en cada moment, just amb les paraules
adequades, i sempre t’ho estarem agraïts. I sobretot, l’únic que et demanem des del Grup
Socialista és que continues ajudant-mos en estes tasques, que molta falta que ens fas.
Sr. Alcalde:
D’acord, s’alça la sessió.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 14:35 horas, de
lo cual, como Secretario Accidental, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr.
Presidente, en prueba de conformidad.
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deixar el llistó més alt. El teu mandat ha millorat les instal·lacions esportives, s’han fet noves
instal·lacions com la pista de BMX, la coberta del poliesportiu o el nou camp de futbol; però
més, molt més important que això és el dia a dia compartit amb tu, voret les preocupacions,
la dedicació, l’esforç continu, estar pendent absolutament de tots... de tota la ciutadania i de
nosaltres com a companys, estar sempre disponible per a treballar per este poble que li has
dedicat tant de temps, tants de sacrificis, encara que hem viscut moments difícils, molt
difícils, i també moments molt bons, i això ha anat consolidant una amistat, però sobretot
una admiració. El que sentim tots els que hem treballat amb tu, i sobretot eixa gratitud
enorme per estar sempre ací i per treballar i per representar tan bé el que vol dir socialista,
el que vol dedicar-te la vida a millorar la vida dels demés. Eres un orgull per a tots nosaltres,
moltes gràcies Miguel.

LUIS MOLINA JAEN
Secretario Acctal,

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 11/11/2021

