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Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 2 de juliol de 2021, en aquesta casa 
consistorial.
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Antonio Alfonso Frances Perez
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Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll
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Teresa Sanjuán Oltra

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

Jorge Gabriel Segura Alcaraz
Sandra Obiol Francés

Pablo González Gimeno
Rosa María García González
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirio María García González

Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de la Cruz

Cristian Santiago de Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría

David Andrés Abad Giner
Marcos Eduardo Martínez Coloma

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

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

En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas, del día 2 de julio 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 ha convocado.

Excusa su ausencia la Sra. Carolina Ortiz Pineda

Para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, por cuestiones de aforo no 
se permite la asistencia de público en el salón de plenos; no obstante, la sesión se 
retransmite por streaming.

Da fe del acto la Secretaria de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.

Asisten de forma telemática dos interpretes de lenguajes de signos, pertenecientes a 
FESORD.

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

Sr. Alcalde: Bon dia a totes i tots, com sempre saludem a tots aquells que seguixen aquest 
plenari a través de xarxes socials, des de l’Ajuntament d’Alcoi, anem a iniciar la sessió 
ordinària.

1. 16754/2021 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES: 06-04-2021 (ORDINÀRIA) I 16-06-2021 (EXTRAORDINÀRIA)

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los 
días 06-04-2021 (ordinaria) y 16-06-2021 (extraordinaria)

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (11), 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 (1), adopta el siguiente 
acuerdo:

Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 06-04-2021 
(ordinaria) y 16-06-2021 (extraordinaria).

2. 16754/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
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Sr. Alcalde: No en tenim

3. 17455/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/5.

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 Interior, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor 
de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (11), y con la abstención de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y del concejal no adscrito, 
el Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma (1), adopta el siguiente acuerdo:

− Relación Q/2021/10004, por un importe total de 11.972,86 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920210005426, Tercero: SUB-COMUNIDAD PROPIETARIOS 
GARAJES, importe: 2.032,00 € y termina con la operación ADO nº 920210005836, 
Tercero: ORQUESTA SINFÓNICA ALCOYANA, importe: 3.466,62 €.

4. 19390/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS, 
EXP.: 2.04.2021/030.

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.
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 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 Interior, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor 
de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (11), y con la abstención de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y del concejal no adscrito, 
el Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2021 por suplementos nº 2.04.2021/030, que se financiará con bajas de otras partidas, con 
el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

06532 92080 62600 ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 2021 2 U32 10 1.700,00

08311 43100 61900 REURB.C/S.FRANCESC-PZA RAMON Y CAJAL 2018 2 U11 25 -1.700,00

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. 

5. 1620/2021 MEDI AMBIENT 
APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ PER OBJECTIUS DE L’ANY 2020 CORRESPONENT 
AL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LA NETEJA 
VIÀRIA D’ALCOI

APROBACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN POR OBJETIVOS DEL AÑO 2020 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS Y DE LA LIMPIEZA VIARIA DE ALCOY

El fecha 8 de febrero de 2021 el jefe del Departamento de Medio Ambiente, como 
responsable del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, emite informe en el que 
se propone el pago de las facturas correspondientes al 4% no facturado durante 2020 en 
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concepto de pago por objetivos establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
contrato de recogida de residuos y limpieza viaria.

El 11 de febrero de 2021 se emite informe jurídico por parte del Asesor Jurídico del 
Departamento de Contratación.

Posteriormente, el 8 de marzo de 2021, el Sr. AV.G.F, como representante de la empresa 
FCC Medio Ambiente S.A. presenta solicitud de devolución de la parte retenida del canon 
del año 2020 por los importes correspondientes a cada uno de los servicios, en las 
cantidades coincidentes con el informe del jefe del Departamento de Medio Ambiente de 
fecha 08/02/21.

En fecha 12 de marzo de 2021 se emite informe favorable por parte del Departamento de 
Intervención. El  15 de marzo de 2021 se emite propuesta de dictamen a la Comisión 
Informativa. Y el 23 de marzo de 2021 la Comisión Informativa de Gestión Estratégica y 
Ciudad Inteligente dictamina favorablemente el expediente para que por el Ayuntamiento 
Pleno se acuerde:

“Primero.- Aprobar la retribución por objetivos correspondiente al periodo del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020 a favor de la empresa FCC MEDIO AMBIENTO, 
S.A., con CIF número A28541639, por los siguientes importes correspondientes a 
cada uno de los servicios:

Servicio TOTAL 
(IVA INCLUIDO)

Recogida de residuos 67.489,06 €
Limpieza viaria 96.677,03 €
Transporte de residuos 6.422,69 €
TOTAL 170.588,78 €

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A, para 
que procedan a la facturación de los importes indicados en el punto anterior.

Tercero.- Dar cuenta de que las operaciones contables que se detallan a continuación, 
se encuentran aprobadas por la Junta de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2021 y 
con saldo suficiente para el pago de las facturas correspondientes a los importes 
indicados en el punto primero de este acuerdo.

FASE Operación previa Aplicación 
presupuestaria

Concepto

AD 920210000167 9240 16210 22700 Servicio de recogida de residuos 
urbanos
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FASE Operación previa Aplicación 
presupuestaria

Concepto

AD 920210000166 9240 16300 22700 Limpieza viaria
AD 920210000169 9240 16230 22700 Transporte de residuos urbanos

“

En Pleno de la Corporación celebrado el 6 de abril de 2021, se tomo el acuerdo de NO 
aprobar los acuerdos antes indicados.

De este acuerdo se remite notificación fechada el 15 de abril de 2021 a la empresa FCC 
Medio Ambiente S.A. La empresa, pese a haber acuerdo de NO aprobación, emite las 
facturas correspondientes que son rechazadas dado el acuerdo plenario.

En fecha 10 de mayo de 2021, el Sr. AV.G.F., en nombre de la mercantil FCC Medio 
Ambiente S.A., con NIF A28541639, presenta Recurso de Reposición mediante alegaciones 
al acuerdo plenario del 6 de abril.

El recurso de reposición se ha remitido al Departamento de Contratación para su valoración 
jurídica que ha sido aportada al expediente con fecha 17 de mayo de 2021. De dicho 
informe se concluye lo siguiente:

“A juicio del abajo firmante y siempre que no existan otros criterios basados en derecho que 
desvirtúen esta fundamentación y por lo que antecede se determina que se debe admitir 
parcialmente el recurso de reposición presentado por parte de la mercantil al existir una 
motivación en el expediente pero ser esta de carácter político y no jurídico-técnico y 
conforme se establece en el expediente y reiterando el contenido de los informes se 
cumplen todos los requisitos para proceder al pago siendo desestimada la alegación 
referente a la indebida aplicación de la cláusula 10.4. al considerar que ha sido bien 
aplicada. Se emite el presente informe a los efectos oportuno siendo el pleno del 
Ayuntamiento de Alcoy el que con su mejor criterio decidirá lo que considere oportuno.”

Así mismo, en el informe del Jefe del Departamento de Medio Ambiente de fecha 01/06/21, 
se indica que, considerando que el Ayuntamiento de Alcoy sí realiza un control habitual del 
servicio de recogida de residuos y limpieza viaria con los medios disponibles y, reiterándose 
en lo especificado en el informe de fecha 8 de febrero de 2021 y a partir del cual se genera 
este expediente y constando en expediente los informes favorables del Departamento de 
Contratación y del Departamento de Intervención, informa favorablemente la tramitación del 
expediente.

El órgano competente para la resolución del recurso de reposición es el mismo que ha 
dictado el acto objeto del recurso tal y como se desprende del artículo 123 de la ley 39/2015, 
siendo el Pleno el órgano que tiene que decidir sobre el asunto de referencia.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos 
a favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (11), con los votos en contra de 
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los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI 
(2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), y con la abstención 
del concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), NO aprueba los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Admitir parcialmente el recurso de reposición presentado por parte de la 
mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., al existir una motivación en el expediente pero ser 
esta de carácter político y no jurídico-técnico y conforme se establece en el expediente y 
reiterando el contenido de los informes se cumplen todos los requisitos para proceder al 
pago siendo desestimada la alegación referente a la indebida aplicación de la cláusula 10.4. 
al considerar que ha sido bien aplicada..

SEGUNDO.- Aprobar la retribución por objetivos correspondiente al periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2020 a favor de la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF 
número A28541639, por los siguientes importes correspondientes a cada uno de los 
servicios:

Servicio TOTAL 
(IVA INCLUIDO)

Recogida de residuos 67.489,06 €
Limpieza viaria 96.677,03 €
Transporte de residuos 6.422,69 €
TOTAL 170.588,78 €

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A, para que 
procedan a la facturación de los importes indicados en el punto anterior.

CUARTO.- Dar cuenta de que las operaciones contables que se detallan a continuación, se 
encuentran aprobadas por la Junta de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2021 y con saldo 
suficiente para el pago de las facturas correspondientes a los importes indicados en el punto 
primero de este acuerdo.

FASE Operación previa Aplicación 
presupuestaria

Concepto

AD 920210000167 9240 16210 22700 Servicio de recogida de residuos 
urbanos

AD 920210000166 9240 16300 22700 Limpieza viaria
AD 920210000169 9240 16230 22700 Transporte de residuos urbanos

Sr. Marcos Martínez: Gracias, señor alcalde. Bon dia a tots els presents i a tots els que ens 
seguixen per les xarxes.
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Bé, esta es la segona volta que entra este expedient en el plenari i, tal com vaig dir la 
passada vegada, encara que vaig votar en contra, no es vota en este cas el que és la gestió 
del govern o la gestió de la regidoria encarregada d’açò, no? Jo entenc que legalment  i .... 
contracte...

Sr. Alcalde: Disculpe un segon, senyor Martínez, és que se sent molt malament. Jo crec, i 
corregisca’m si m’equivoque, com que no compartim micros, perquè cadascú té un micro  
individual i mantenim les distàncies, tal volta podem llevar-nos la mascareta per a poder 
intervindre i així que puguem entendre’ns bé.

Sr. Marcos Martínez: Sí, gràcies, ara millor? ―Sr. Alcalde: Sí― Entenc que per la part 
legal, el que votem és si es paga o no, com una clàusula d’un contracte que està 
estretament vinculada amb una auditoria, que nos sabe a duda.

Bé, una cosa seria votar la versió municipal, com he dit, a banda d’açò, que podem estar 
d’acord o no, en este cas, doncs, jo tampoc estic d’acord amb la gestió municipal al 
respecte; i l’altra, el que suposaria legalment el fet de no pagar esta qüestió.

En qualsevol cas, si la gent que té problemes, jo entenc que després açò es podria reclamar 
d’alguna altra manera; o si algú pretén judicialitzar este tema, sempre seria preferible que 
ens tornaren els diners a haver de pagar-ho. Aleshores, esta és la meua postura. De 
moment, mantindre el meu vot.

Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde, y los que nos siguen desde casa, buenos días a todos, 
y a los presentes en la sala.

Mi posicionamiento será el mismo que hace dos meses, no veo necesario tener que 
mencionar lo que no se está haciendo tanto por parte de la empresa como por parte del 
gobierno local, en el pliego de condiciones se detalla claramente.

Añadir que no se ha intentado poner remedio o solución al problema que llevamos desde 
hace días. 

La posición de Vox Alcoy en este sentido lo tenemos claro, el voto volverá a ser en contra. 
Gracias.

Sra. Obiol: Sí, bé. Bon dia a tots i a totes.

En primer lloc nosaltres volem agrair les advertències dels regidors del govern respecte a les 
conseqüències del nostre vot, tot i que ens ha sobtat que no hi haguera, per exemple, un 
informe en l’expedient, un informe de Secretaria o del Servei Jurídic que ens advertiren 
d’aquestes conseqüències, no?, i el que nosaltres hem valorat i hem consultat, és que són 
responsables tots aquells que voten a favor, no que voten abstenció o en contra. Per tant, 
nosaltres mantindrem el vot que vam donar en el plenari anterior, que és en contra. I sí que 
ens agradaria incidir en dos qüestions.

En primer lloc, que aquestes privatitzacions dels serveis públics posen en evidència, i ací ho 
veiem, que paguem una elevadíssima quantitat que, quan no aconseguim acomplir un 
contracte, que amb unes clàusules podem estar o no a favor, nosaltres estem en contra i per 
tant, sobretot quan és una empresa molt gran i de fora d’ací, que no podem o no tenim 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256736313140 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

marge de negociació, i per tant, aquest és un dels problemes de posar els nostres serveis 
públics en mans d’empreses privades, de grans empreses privades.

Nosaltres manifestem que tenim dret a no acceptar malbaratar els recursos en pro del 
benefici privat d’uns pocs, i que els serveis públics han d’estar en mans de l’administració 
pública, així vam votar quan va passar aquest contracte, vam votar en l’anterior plenari, 
mantenim el vot en contra d’aquesta qüestió. Gràcies.

Sr. Santiago: Des de Podem mantenim els mateixos dubtes que vam manifestar en l’últim 
ple al respecte d’aquest punt. I aquests dubtes no han quedat aclarits. Per tant, des de 
Podem mantindrem el vot que ja vam manifestar en aquest saló de plens i, el que sí que 
demanem, és agilitat a l’hora de fer l’auditoria interna, perquè entenem que és important 
realitzar-la com més aviat millor per a poder controlar i fiscalitzar de la millor manera 
l’empresa.

Sr. Alcalde: Per als que no tenim memòria, va ser vot en contra. Ho dic també pels que 
estan seguint-nos per les xarxes socials, perquè coneguen el sentit del vot.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde, buenos días a todos.

Bueno, nosotros tenemos nuestras reservas sobre la valoración jurídica que ha emitido el 
Departamento de Contratación, y que es favorable al recurso de reposición interpuesto por 
la empresa para que se apruebe las retribuciones por objetivos correspondientes al 2020, 
por los servicios de recogida de residuos, de limpieza viaria y transporte de residuos. Una 
valoración que se enfrente al acuerdo de este plenario del pasado 6 de abril.

Y tenemos reservas porque de la lectura del contrato parece desprenderse que para la 
aplicación del sistema de retribución establecido en el artículo 10.4, en cuanto a servicios de 
recogida de residuos, limpieza viaria, es necesaria la realización de una auditoria interna o 
externa, y en el pasado pleno de abril, el propio concejal de Medio Ambiente manifestó que 
esta auditoría no se había hecho.

En definitiva, yo lo que querría dejar claro es que no ponemos en cuestión que la empresa 
concesionaria, a la que en ningún caso pretendemos perjudicar, haya cumplido sus 
objetivos; pero la no realización por parte del gobierno municipal de esta auditoría que, salvo 
mejor opinión fundada en derecho parece indicar es preceptiva para el pago de estas 
retribuciones, nos impide dar el visto bueno a estos pagos. Así pues, votamos en contra.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia, companys i companyes, a la gent que ens 
seguix per les xarxes socials.

El nostre vot es mantindrà com vam fer ja l’altra vegada, d’un vot en contra a esta retribució. 
Un vot en contra perquè, com ja vam defensar en l’anterior plenari, es parlava que... es va 
demostrar que al llarg de l’any 2020, la concessionària, l’empresa, no esta fent les seues 
tasques en la neteja dels contenidors, per la part de dins dels contenidors. En els documents 
que se’ns van fer arribar, signats per la mateixa empresa, en què reconeixien que no estava 
fent-se la tasca, i quan es va parlar, el regidor, en el seu moment en el Ple de 6 de 
novembre de 2020, deia que a partir... de, des de juliol de 2020 estaven fent una auditoria, 
estan fent un expedient de treball en què es reconeixeria.
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A hores d’ara, ni tenim els informes d’agost, setembre, octubre, novembre i desembre de 
l’any passat en els que es poguera reconéixer o valorar si havia estat fent-se eixa neteja. 
Però sí que hem rebut és l’informe de l’auditoria del primer trimestre en el qual, per primera 
vegada, se li descompta d’eixe 4%, que és el que se li reté a l’empresa, se li descompta un 
1,1%, exactament en part de les qüestions que nosaltres ja vam reclamar en eixe plenari 
que no estaven fent-se. Entenem que eixe 1,1% representa vora 30.000 euros a l’any. 
Entenem que no pot pagar l’ajuntament uns diners quan es demostra en la primera auditoria, 
que teníem raó en la de l’any passat, que l’any passat ja es van presentar documents que 
acreditaven que no estava fent-se eixa faena. I entenem que no estem en contra que es 
pague a l’empresa, perquè si se li han fet uns objectius s’han de pagar; però sí que hi ha 
una documentació fefaent i que s’ha presentat ací, en el plenari, que marca que estaven 
incomplint. Aleshores, el que li demanem a la regidoria, és que es descompte la part 
provisional d’eixa part, perquè entenem que és necessari i s’han de salvaguardar els drets 
de tots els alcoians i alcoianes.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots.

Tercer gran contracte que arriba a aquest saló de plens com a conseqüència de la 
ineficiència i la ineficàcia del govern.

Ara fa un mes teníem damunt la taula, en este plenari, el contracte de l’aigua prorrogat per 
segon any consecutiu; a final de mes tindrem el d’autobús, prorrogat també per segona volta 
consecutiva i hui, el contracte de la recollida de residus i la neteja viària. En aquest cas per a 
pagar per uns conceptes que l’Ajuntament d’Alcoi no sap o no pot acreditar que s’hagen fet 
o no, com a conseqüència de la falta de gestió del govern. Perquè estem parlant d’un 
contracte de 16 milions d’euros, amb una durada de 4 anys, la mitat dels quals, la mitat de la 
durada, la mitat de la vigència ha estat sense control perquè des de maig de 2018 el govern 
municipal no ha estat capaç d’aplicar una de les grans novetats del contracte, que era el 
sistema d’auditories, el sistema de control que determina una part del pagament dels serveis 
que presta l’empresa concessionària encarregada de netejar els nostres carrers i 
d’arreplegar la brossa.

Per tant, eixa falta de gestió té un cost, el 4% del contracte, que es paga sense saber si 
l’empresa complix o no complix. I no ho sabem perquè el govern municipal no ha fet els 
deures, i així ho vam manifestar ja en l’any 2020 quan va vindre la liquidació de l’any 
anterior, de 2019. 170.000 euros, els quals el Partit Popular ja va votar en contra, perquè 
pensàvem que els alcoians no havien de pagar la ineficàcia i la ineficiència del govern 
municipal.

Enguany, vam tornar a mostrar el nostre rebuig a eixe pagament, perquè és directament 
atribuïble a la falta de gestió del govern municipal. En total, estem parlant de 340.000 euros 
que l’Ajuntament d’Alcoi va a pagar sense haver fet els deures el govern municipal, que és 
controlar i fiscalitzar a l’empresa per garantir el millor servei als alcoians. I entenem que no 
podem avalar eixa forma de treballar, eixe descontrol i eixa falta de control per part del 
govern, perquè entenc que vostés, en el seus diners, quan estan en sa casa i contracten un 
servei, supose que abans de pagar comprovaran que el servei que han contractat s’ha fet. 
Aleshores, si això ho fan amb els seus diners particulars, per què no ho fan amb els diners 
de tots els alcoians?
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Per tant, anem a mantindre este vot negatiu, rebutjant esta forma de treballar del govern 
municipal que, en dos anys, de moment, ens ha costat 340.000 euros que paguen sense 
saber si l’empresa ha complit o no.

Sr. Silvestre: Bon dia, senyor alcalde. Jo no em lleve la mascareta perquè no em fa falta. 
Bon dia a tots els companys de Corporació, a totes les persones que ens seguixen per 
xarxes socials.

Bé, açò és el segon... la segona vegada que es presenta al saló de plenaris, ja sabeu que és 
a causa d’un recurs de reposició que ha posat l’empresa en relació a la retribució per 
objectius del contracte de recollida de residus urbans. Aleshores, primerament, voldria dir 
que ací està fent-se una valoració política d’algunes qüestions i no està fent-se una valoració 
tècnica-jurídica, val? Per això és per el que l’empresa presenta este recurs.

I a mi m’agradaria a tots els que han votat que no, que ens diuen que açò és un desastre, 
que en açò no es fa cap control, cap gestió, a mi m’agradaria preguntar, algú ha anat... algú 
d’ací de l’oposició ha anat a preguntar-li al cap de departament tot el què ha fet de control, 
totes les tasques que han fet i tot el que ha passat durant l’any 2020? Sí, ja sé que no els 
agrada que els diguem que estem en l’època de la Covid, però és que la realitat... és molt 
bonic estar ací en la butaqueta, des del despatx, i anar repartir, a tort i dret, sense saber la 
realitat de treball del departament. Eh, és molt bonic anar... és que no feu açò, és que no 
controleu açò, no controleu allò; però, per què no heu anat a preguntar directament a la gent 
que està allí? A la gent que està currant? A la gent que està patint el dia a dia? Això no, eh! 
És molt bonic espolsar, però el que facen els demés, això no m’importa. Totes les tasques 
que han fet extra per solucionar determinats problemes, això no, això no fa falta. 
Directament diem que no es controla res, i au. Això és molt bonic. Açò ho dic perquè la gent 
ho sàpiga, des de la seua casa, que hui estan escoltant-nos.

La segona, que quede clar, no li regalem res a l’empresa, no li regalem res a l’empresa, no li 
regalem res, està en el contracte. És una retenció del 4% dels seus honoraris, que es reté, 
es reté, perquè d’esta manera tens una especie de control, i poder minorar el pagament si 
no es fa, si no es fan les tasques, d’acord? Evidentment va lligat a una auditoria, interna o 
externa, la interna és... ja ho he reconegut diverses vegades, no l’hem pogut fer... bé, s’ha 
fet un control, atenció!, i una coordinació directa, que això, en l’informe jurídic aplega i ho 
diu, i ho explica clarament, però no teníem criteris suficientment objectius per a penalitzar, 
no els teníem, i això és una realitat; però perquè la realitat de l’any 2020, és la que és. 
Aleshores, no hem pogut fer eixa penalització, d’acord? Però atenció!, que no li hem regalat 
res a l’empresa, li correspon a l’empresa, per això l’empresa reclama estos diners. I açò al 
final acabarà pagant-se, sí o sí, sí o sí, d’acord? Passaran dos o tres anys i què passarà?, 
és judicialitzarà, perquè està clar que açò va a juí, i després l’empresa cobrarà amb 
interessos, i eixos interessos repercutiran sobre tota la ciutadania. Ara, no digueu que és 
una falta de control. Senyor Ruiz, no diga que ací estem regalant i es té falta de control..., 
falta de control vosté?, que ve d’un partit que La Rosaleda i Serelles ens costarà a tots els 
alcoians molts diners? Vosté té vergonya de dir eixes coses ací en el saló de plens? Per 
favor, faça-s’ho mirar, que estes coses al final, repartim però no recordem de tot el que ens 
costaran les desfetes en el seu moment, això no ho recorda.

Bé, al final, torne a repetir, pense que és un criteri polític i no tècnic, i per tant, açò, al final, jo 
demane que es repense. Res més.
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Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Sobre el que deia el senyor Ruiz fa un moment, amb tota la raó, evidentment, la gestió ací 
ha brillat per la seua absència, pels motius que siguen; igual també des de la Regidoria de 
Medi Ambient, doncs haurien de calmar-se una miqueta perquè són els màxims 
responsables que estiga hui ací esta qüestió.

De qualsevol forma, tot i reconeixer que l’incompliment del contracte s’ha fet per part d’este 
govern, o més concretament per part de la Regidoria de Medi Ambient, el que no podem fer 
és que les conseqüències les pague l’empresa. Podem estar més o menys d’acord en si ha 
complit o no ha complit amb el que està marcat, però no tenim un document oficial. Podem 
dir, és que podem demostrar perquè s’ha parlat ací perquè no, però no hi ha una auditoria 
que demostre que no és així. Aleshores, atenent-me a la legalitat, que no a les raons 
polítiques, pense que el millor camí seria pagar-ho, i a més, ho dic, estem oberts sempre a 
recórrer-ho nosaltres després i que se’ns tornen els diners, si algú està tan preocupat en 
eixe aspecte. 

I pense que, una altra cosa que voldria dir, no es tracta ací... jo... jo no vull fer-li cap favor al 
govern municipal en este aspecte, jo realment crec el que estic votant. Al final què passarà? 
La responsabilitat serà del govern, perquè açò, si al final es paga i ix endavant serà amb el 
vot de qualitat de l’alcalde, això també vull deixar-ho clar, no es tracta ací de fer un favor o 
no, és la meua certesa personal, i després cadascú doncs igual cadascú té la seua. Jo 
també voldria que es respectara la meua. Gràcies.

Sra. Obiol: Gràcies. Bé, evidentment nosaltres, i ja ho hem manifestat en el plenari ―ui, sí? 
Se sent bé?―, tant en el plenari com en les comissions corresponents, estem exercint una... 
nosaltres no som tècnics, els tècnics estan a altres llocs. I podem saber, podem intuir, 
almenys en el meu cas, que no he estat mai en el govern, que el govern és complicat, però 
vostés es van presentar lliurement, ningú els va obligar; per tant, han d’assumir les seues 
responsabilitats. Unes responsabilitats que coneixien molt abans que esclatara aquesta 
pandèmia, i per tant, que podrien haver preparat d’una altra manera. 

I és cert, els diners els pagarà tota la ciutadania, però no d’aquest sinó de totes les 
privatitzacions dels serveis públics que ens costen caríssimes. Per tant, només volíem incidir 
en això, incidir que nosaltres votarem en contra, però no perquè és una qüestió tècnica o és 
una qüestió de mala gestió, que creiem que també, en aquest cas és una mala gestió, sinó 
perquè pensem que els serveis públics han d’estar en mans de l’administració pública, no en 
empreses. Gràcies.

Sr. Santiago: Gràcies de nou. Molt bon dia a tot el món.

Jo crec que és honest, comentava el company del Partit Socialista, posar en valor tota la 
tasca que s’ha fet des del departament per a poder encapçalar aquesta lluita contra la Covid,  
no només del Departament de Medi Ambient sinó tots els departaments d’aquesta casa, 
perquè la lluita i el treball que s’ha fet ha sigut titànic per part de tots els tècnics i entenc que 
per part de tota la Corporació, no? Per tant, des de Podem sí que volem posar en valor tota 
la tasca que s’ha fet per part del departament, i no posem mai en dubte que es faça eixe 
seguiment o eixe control a les diferents tasques que els comporta per part de Medi Ambient, 
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el que passa és que ara mateix eixe informe objectiu, eixa auditoria interna, no la tenim 
damunt la taula que ens oferiria llum per a poder solucionar els dubtes que tenim.

Per tant, nosaltres anem a mantenir el nostre vot en contra, bàsicament per eixos dubtes, 
posant en valor la tasca que s’ha fet des de Medi Ambient per a poder fer-li front a aquest 
virus, probablement en un dels moments més difícils de les últimes dècades; però no ens 
quedem ací, no ens quedem ací perquè nosaltres diem que no però proposem, i des del 
principi de legislatura hem estat treballant i estirant per a intentar tindre un altre model de 
gestió, un model que no és precisament el de les privatitzacions, perquè entenem que 
encarixen molt els serveis bàsics de la nostra ciutat. Vam presentar la proposta per a crear 
l’empresa pública, hem presentat una proposta per a treballar de forma participada la 
remunicipalització de l’aigua i continuem amb el nostre full de ruta per a intentar recuperar 
quan més serveis bàsics privatitzats millor, perquè entenem que això és bo per a tota ―Sr. 
Alcalde: Vaja acabant― la ciutadania. 

I acabe, continuarem en eixa línia, continuarem amb eixe full de ruta per a recuperar eixos 
serveis perquè entenem que la millor manera de controlar i de fer un seguiment com toca, es 
recuperar els serveis bàsics privatitzats.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde, muy brevemente para decir a las palabras que ha 
dicho el regidor, el señor silvestre, que obviamente yo creo que es lo que nos toca, hacer 
una valoración política; pero yo hablo por mi, en mi caso hemos hecho una valoración 
política basada en un informe técnico. Por lo tanto, creo que estamos haciendo lo que nos 
pertenece, que es fiscalizar las labores del gobierno local, para eso nos votaron y en ese 
camino estamos.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

Senyor Silvestre, no estem votant per una qüestió de partit polític i d’intenció política, estem 
votant uns fets, i que vosté va reconéixer en un moment determinat que no estava fent-se. 
Aleshores, des de Compromís, l’únic que li hem demanat és que aplicara eixos criteris a la 
retenció. Per què no ho han fet? No ho han fet perquè no han volgut, perquè segons vosté, 
des de juliol de 2020 estaven fent eixe expedient de seguiment, per què no l’han aplicat? la 
metodologia de càlcul la tenen en les prescripcions tècniques i administratives, ho podien 
fer. L’empresa auditora ho ha fet, tan senzill com això, ho podien haver fet. No estem dient 
que no se li pague, estem dient que se li descompte a l’empresa el que ha fet malament, i 
que vosté va reconéixer en este mateix saló de plens que estava fent-se mal. Aleshores no 
entenem eixe encabotament per part del govern de voler pagar quan saben que hi ha 
algunes qüestions que s’han demostrat en este plenari que estan malament. Si no estem 
bloquejant el pagament de tota la retenció, estem dient que se li descompte el que en este 
plenari s’ha reconegut que no està fent-se, únicament i exclusivament. No entenem eixa 
qüestió que vosté planteja. No és una qüestió de valoració política, és una qüestió 
administrativa, és una qüestió tècnica, i per això reclamem al seu departament eixa qüestió 
tècnica.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.
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Bé, en primer lloc m’agradaria que constara en acta que el verb regalar, l’únic que l’ha 
empleat ha sigut el regidor del Partit Socialista, cap altre membre de la Corporació en les 
seues intervencions ha parlat de regalar res. Això en primer lloc.

I en segon lloc, després de constar eixa falta de control que deriva en estos pagaments, el 
de 2019, quan no hi havia Covid, i el de 2020, quan sí que hi havia Covid. Uns pagaments 
que no han pogut ser auditats per la falta de gestió del Partit Socialista i del govern, que, tot i 
això, el senyor Silvestre es dedique a bonegar als altres... Crec que hauríem de ser una 
miqueta humils i demanar disculpes, el fet que per la falta de gestió els alcoians hagen de 
pagar 340.000 euros sense saber si l’empresa ha complit o no.

I vosté mateix s’ha posat a la mateixa altura que les pitjors decisions que va prendre el Partit 
Popular en este poble. Decisions per les quals probablement va acabar en l’oposició. Ja 
saben quin és el camí que van a seguir en els propers anys.

Sr. Silvestre: Sí, a vore, ràpidament contestar un poc a tot. Evidentment les decisions que 
prenga cada partit són respectables, inclús si volen prendre decisions polítiques, tècniques, 
jurídiques, com vullguen. Això és per descomptat.

Respecte a la... es parla un poc de la municipalització. A vore, nosaltres hem municipalitzat 
serveis, hem sigut un dels pocs que hem municipalitzat serveis, com el Matadero, per 
exemple. És a dir, que a vore, quan hi ha altres partits que podrien haver municipalitzat 
determinats serveis quan estaven en el govern, i no els van municipalitzar, o siga que això 
també s’ha de fer vore.

Evidentment, tots els departaments sabeu que han treballat dur en el que és la Covid-19, 
però jo el que voldria és, sobretot, que la gent coneguera la realitat d’esta situació un poc 
extraordinària. 

I també, en resposta un poc a les paraules de Quique Ruiz; que tinguem en compte que esta 
quantitat que se li retén a l’empresa, al final no s’ha pogut fer una auditoria interna. Perquè 
açò, conforme diu el senyor de Compromís, «no, si és que vosaltres, tu calcules més o 
menys a vore que..., jo calcule que... bé, li lleve 20.000 euros», a vore, que això no es fa 
així, que les auditories tenen una manera de treballar-se, perquè al final traus una sèrie 
d’indicadors i una sèrie de tants per cent, en el que pots penalitzar. No pots anar allí i dir 
«doncs bé, més o menys quants contenidors has deixat de netejar», «doncs 10 o 20», i 
aleshores agafes i li lleves. No, no, no, és a dir que açò és una ferramenta de treball, de fet 
per això està al plec de condicions, una auditoria interna. Aleshores, quan nosaltres n’hem 
fet una auditoria interna, que ho reconec, ho he reconegut ja diverses voltes, no tenim un 
document concret i objectiu per poder penalitzar això.

Aleshores, per moltes circumstàncies, i que ja vos he dit que m’haguera agradat que 
haguéreu anat al departament a preguntar allí, però no us heu atrevit, no us heu atrevit, per 
què? Perquè vos hagueren dit la realitat i aleshores haguéreu dit «caram!, he de votar en 
contra a alguna cosa que m’acaben d’explicar i que tinc clar què és el que ha passat», però 
clar, això no, és molt millor fer això.

Aleshores, res més, simplement intentar també... i tindre clar també una cosa, l’auditoria 
externa ja està en marxa, i no es va posar en marxa en el 2020, ja vos ho vaig explicar, per 
una sèrie de raonaments i del mateix procés de licitació, però hi havia voluntat. Allí estan 
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tots els passos que s’han pegat fins que... a febrer del 2021 s’ha posat en marxa. És a dir, 
no hi ha hagut per part nostra voluntat de deixar-ho i de no contractar-ho. Ha tardat? Doncs 
sí, ha tardat. Han sigut moltes circumstàncies? Doncs han sigut. I al final, doncs estem en 
esta situació. Res més, gràcies.

6. 15468/2021 I.G.S. 
DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT  DE 
LES PROJECCIONS PRESSUPOSTÀRIES CONTINGUDES EN LA MEMÒRIA 
ECONÒMICA DE LA INVERSIÓ REALITZADA EN "ADEQUACIÓ ZONA DEL PARC 
ROMERAL AFECTADA PEL TEMPORAL DE PLUJA I NEU GENER DE 2017"

Dar cuenta del  grado de cumplimiento de las proyecciones presupuestarias contenidas en 
la memoria económica de la inversión realizada en la “Adecuación zona del parque del 
Romeral afectada por el temporal de lluvia y nieve  del mes de enero de 2017”.

La dación de cuentas que se propone está prevista en la Disposición Adicional decimosexta, 
punto 6, del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En relación con el escrito de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de fecha 14 de 
mayo de 2021, en que se requiere a este Ayuntamiento la dación de cuenta al Pleno 
municipal del grado de cumplimiento de la proyecciones presupuestarias contenidas en la 
memoria económica de la inversión realizada en la “Adecuación zona del parque del 
Romeral afectada por el temporal de lluvia y nieve  del mes de enero de 2017”, por el 
departamento municipal gestor de la mencionada obra se ha emitido el siguiente informe:

El proyecto financieramente sostenible que se informa es el denominado como “Proyecto 
de Adecuación Zona Parque Romeral Afectada por el Temporal de Lluvia y Nieve del 
mes de enero de 2017 en Alcoy”, proyecto financiado mediante la concesión de ayudas de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios de la provincia, para 
inversiones financieramente sostenibles destinadas a la reparación de infraestructuras 
afectadas por los últimos temporales (RDL 2/2017) anualidad 2017, Línea D) Medio 
Ambiente, zonas verdes.

Las obras fueron adjudicadas por el órgano municipal competente, el Alcalde Presidente, 
mediante Decreto de fecha 29 de diciembre de 2017, por un importe (IVA incluido) de 
185.045,30 euros.

La obra concluyó mediante la firma del acta de recepción de fecha 10 de agosto de 2018.

La partida presupuestaria a la que se imputó el gasto fue la 08140 17121 61900 del 
Presupuesto de 2018.

Que la inversión realizada se imputa al programa 171, parques y jardines.
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Que la vida útil del proyecto es superior a 5 años: “Atendiendo al significado de vida útil de la 
inversión”, periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar 
beneficios por encima de sus costos esperados, entiendo que las obras definidas en este 
Proyecto, Adecuación Parque Romeral, proporcionan una vida útil no menor de diez años 
salvo uso inadecuado. Se estima que durante este periodo no será necesario realizar tareas 
de reparación, solo de las propias de mantenimiento”.

Que el gasto fue imputado al capitulo 6 “Inversiones”.

Que no se prevén gastos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la inversión, mas allá 
de los ordinarios que ya se realizaban con anterioridad al temporal, por lo que no se anexa 
coste de mantenimiento.

Que la iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad 
de las obligaciones se realizaron durante el ejercicio de 2018.”

Que, con fecha 27 de mayo de 2019, se dio cuenta al Pleno del Ayuntamiento del grado de 
cumplimiento de los criterios contenidos en la memoria económica del proyecto que nos 
ocupa.

Que, por lo que respecta al ejercicio de 2020, visto que no ha habido gastos de 
mantenimiento de la inversión, mas allá de los ordinarias que ya se realizaban con 
anterioridad al temporal, por lo que no ha habido coste de mantenimiento, se considera que 
se ha dado de cumplimiento a las proyecciones presupuestarias contenidas en la memoria 
económica de la inversión realizada en la “Proyecto de Adecuación Zona Parque Romeral 
Afectada por el Temporal de Lluvia y Nieve del mes de enero de 2017 en Alcoy”.

El Pleno de la Corporación queda enterado del grado de cumplimiento de las proyecciones 
presupuestarias contenidas en la memoria económica de la inversión realizada en la 
"Adecuación zona del parque del Romeral afectada por el temporal de lluvia y nieve del mes 
de enero de 2017".

7. 16754/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 2381 FINS 
A LA NÚM. 2912 DEL PERÍODE 2021 

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

 Del 27 de mayo de 2021, núm. 2381, al 22 de junio de 2021, núm. 2912.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
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8. 16754/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE: 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A FAVOR DE REGIDORS,  
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 2575/2021, de 7 de junio de 2021
Decreto número 2576/2021, de 7 de junio de 2021
Decreto número 2793/2021, de 17 de junio de 2021

Decreto número 2575/2021, de 7 de junio de 2021, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓN NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.

El artículo 46.1 del Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
establece que : “Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por la 
Alcaldía de entre los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre 
los Concejales.

Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará 
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a 
los designados, y se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se 
dispusiera otra cosa.”

Esta Alcaldía,  RESUELVE:

Primero.- Anular y, en consecuencia, dejar sin efecto las Resoluciones de Alcaldía núm. 
2493/2019, de 18 de junio de 2019, y la núm. 3198/2020, de 4 de septiembre de 2020.

Segundo.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos desde la fecha 
de la firma del presente decreto, a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local 
que a continuación se relacionan:

Primer Teniente de Alcalde y Vicealcalde:
JORDI VALENTÍ MARTINEZ JUAN
Segundo Teniente de Alcalde:
LORENA ZAMORANO GIMENO
Tercer Teniente de Alcalde:
VANESA MOLTÓ MONCHO
Cuarto Teniente de Alcalde:
ALBERTO BELDA RIPOLL
Quinto Teniente de Alcalde:
JORDI SILVESTRE JOVER
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Tercero.- En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, los Tenientes de Alcalde 
sustituirán al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento.

Cuarto.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que 
celebre.

Quinto.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,  y notificar a los 
interesados.”

Decreto número 2576/2021, de 7 de junio de 2021, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓN DECRETO NÚM. 2019/2491, DE 18-06-2019, SOBRE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA A FAVOR DE LOS CONCEJALES.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada 
a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás legislación concordante, quiere 
modificar el régimen de delegaciones de competencias a favor de diferentes Concejales.

Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia 
anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando 
no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los que se regulan 
las competencias que no pueden ser objeto de delegación.

Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Modificar la Resolución de Alcaldía núm. 2019/2491, de 18 de junio de 2019, 
delegando las competencias que se indican en los siguientes concejales:

ÁREA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
Concejal Delegado: Alberto Belda Ripoll

ÁREA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
EDUCACIÓN:
Concejal Delegado: Jordi Silvestre Jover

DEPORTES:
Concejal Delegado: Alberto Belda Ripoll
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
SALUD PÚBLICA:
Concejal Delegado: Teresa Sanjuan Oltra

ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CIUDAD INTELIGENTE
URBANISMO
Concejal Delegado: Jordi Valentí Martínez Juan

Segundo.-  Las delegaciones efectuadas en el punto primero, comprenden las facultades de 
dirección, organización interna y gestión de los servicios, excluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde la 
fecha de este Decreto.

Cuarto.- Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la 
competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas 
siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Quinto.- Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y 
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.”

Decreto número 2793/2021, de 17 de junio de 2021, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓN DECRETO NÚM. 2019/2491, DE 18-06-2019, SOBRE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA A FAVOR DE LOS CONCEJALES.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada 
a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás legislación concordante, quiere 
modificar el régimen de delegaciones de competencias a favor de diferentes Concejales.

Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia 
anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando 
no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los que se regulan 
las competencias que no pueden ser objeto de delegación.
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Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Anular la delegación otorgada mediante decreto número 2491/2019, de 18 de 
junio de 2019, a D. Alberto Belda Ripoll como concejal delegado de Empresa y 
Modernización de la Administración.

Segundo.- Modificar la Resolución de Alcaldía núm. 2019/2491, de 18 de junio de 2019, en 
el sentido de cambiar la anterior denominación de la delegación Empresa y Modernización 
de la Administración, creando las siguientes delegaciones y delegando y  otorgando el 
ejercicio de las mismas  al  siguientes concejal:

ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
INNOVACIÓN:
Concejal Delegado: Jorge Gabriel Segura Alcaraz

INDUSTRIA:
Concejal Delegado: Jorge Gabriel Segura Alcaraz

ACTIVIDADES:
Concejal Delegado: Jorge Gabriel Segura Alcaraz

SOCIEDAD DIGITAL:
Concejal Delegado: Jorge Gabriel Segura Alcaraz

Tercero.-  Las delegaciones efectuadas en el punto primero, comprenden las facultades de 
dirección, organización interna y gestión de los servicios, excluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde la 
fecha de este Decreto.

Quinto.- Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la 
competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas 
siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Sexto.- Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y 
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.”

El Pleno de la Corporación queda enterado.
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9. 18425/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ D’UN REGIDOR AL GRUP MUNICIPAL 
“SOCIALISTA”.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la 
incorporación del concejal JORGE GABRIEL SEGURA ALCARAZ al Grupo Municipal 
“SOCIALISTA”.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

10. 20627/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MILLORA SERVEI D’URGÈNCIES
El Sr. Alcalde, llig la següent declaració institucional:

«Aquests dies els mitjans de comunicació s’han fet ressò de les reivindicacions de setanta 
facultatius de l’Hospital Verge dels Lliris, que demanen que la Conselleria de Sanitat i la 
Gerència del Departament de Salut dispose del personal necessari per cobrir les vacants 
que es produeixen al servei d’Urgències.

Segons hem sabut, seran metges especialistes els qui reforcen el servei d’Urgències durant 
els mesos de juliol i agost, amb les conseqüències que es poden derivar pel fet que els 
pacients siguen atesos per facultatius dedicats a la seua especialitat i no a l’atenció d’una 
urgència.

Amb aquests fets, ens trobem davant d’un problema que afecta un elevat nombre 
d’especialistes i que pot afectar els veïns de la nostra ciutat i de tot el Departament de Salut i 
és per això què aquest Ple 

ACORDA:

Primer: Instar al Govern Valencià a què, amb celeritat, done solució al problema de 
contractació dels facultatius necessaris per a cobrir les necessitats del servei d’urgències 
d’Alcoi i poder garantir unes condicions idònies laborals i de formació per als treballadors i 
aconseguir així un servei òptim per als usuaris del servei.

Segon: Que les places vacants siguen cobertes el més prompte possible i que la manca de 
facultatius a l’Hospital Verge dels Lliris siga tractada com una qüestió prioritària per la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per aconseguir evitar en el futur situacions 
com les que ara es pateixen al nostre Departament de Salut.»

11. 20408/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
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MOCIÓ CONJUNTA VOX ALCOI-C.N.A. MARCOS EDUARDO MARTINEZ COLOMA, PER 
Al CONTROL, SEGUIMENT I ELABORACIÓ DELS GRANS CONTRACTES

El Grupo Político Municipal Vox y el concejal no adscrito Eduardo Martínez Coloma 
presentan la siguiente moción:

«La presente legislatura se caracteriza, entre otras cosas, por la finalización de importantes 
concesiones, como el servicio de suministro de agua potable o el servicio de transporte 
público.

Experimentamos además, que dichas concesiones deben ser, por falta de previsión, 
prorrogadas en una o varias ocasiones hasta llegar a elaborar un nuevo pliego de 
condiciones para su nueva contratación, algo que, además de no ser beneficioso para los 
ciudadanos, crea un conflicto político que no sería necesario de hacerse las cosas en tiempo 
y forma.

Contratos como el de recogida de residuos sólidos, limpieza y mantenimiento, se han hecho 
eternos en el tiempo a la hora de licitarlos, con todos los perjuicios que ello conlleva. Por 
ello, deberíamos de plantearnos otros sistemas para el estudio y elaboración de dichos 
contratos, así como meditar detenidamente el modelo de gestión más adecuado en cada 
actividad o circunstancia. 

Sería mucho más interesante y eficaz para todos, trabajar en estos grandes contratos de la 
Administración Local de manera continuada, sin esperar a que expiren los plazos, y con la 
participación de todas las fuerzas políticas, pudiendo también hacer un seguimiento de la 
evolución y cumplimiento de los contratos en vigor. La detección de posibles problemas, 
necesidades y/o contratiempos desde un primer momento y con un margen de tiempo 
necesario, facilitarían mucho la labor de control y viabilidad de estos grandes contratos, así 
como la elaboración de futuros pliegos si se actualizan periódicamente todos aquellos datos 
a tener en cuenta.

Son contratos muy importantes y con consecuencias notorias en nuestra economía. No se 
trata de corregir o enmendar propuestas ya decididas, sino participar directamente en su 
elaboración. Creemos que es una buena forma de hacer Ciudad, puesto que son acciones 
que normalmente comprenden  varias legislaturas e incluso gobiernos de diferente signo, 
por lo que sería más que apropiado un amplio acuerdo entre todas las partes.

Con esta comisión se trata de complementar, de forma transparente, plural y formada, la 
consecución de determinados contratos que optimicen el servicio, mejoren la calidad del 
mismo, garanticen la transparencia y sean lo más eficaces desde el punto de vista 
económico. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, propone los 
siguientes:
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ACUERDOS

Primero.- La creación de una comisión especial, no remunerada, de control y seguimiento 
de elaboración y desarrollo de las grandes concesiones y/o contratas del Ayuntamiento de 
Alcoy, formada por representantes de los grupos políticos municipales, de los técnicos 
municipales del servicio de que dependa la materia objeto del contrato y representantes de 
la empresa adjudicataria.

Segundo.- Esta Comisión Especial, sin perjuicio de una regulación especifica que en el 
futuro pueda incluirse en el Reglamento Orgánico Municipal, se regirá por las reglas de 
funcionamiento generales que en él se establecen para las comisiones. Al comienzo de su 
andadura elaborará su plan y programa de trabajo.

Tercero.- Incluir, en el pliego de condiciones de la concesión y/o contrato, la existencia y 
funcionamiento de esta comisión.

Cuarto.- Que inicialmente los trabajos concretos encomendados a esta comisión sean dos: 
el contrato del transporte publico y el servicio de suministro de agua potable.

Sin perjuicio de superior criterio del Pleno para la inclusión de otros contratos en  los 
términos ya expuestos.

Quinto.- Que de los acuerdos adoptados en esta comisión, se informe a las AA.VV, para 
que estas puedan realizar sus aportaciones».

Sr. Abad: Leeré yo los puntos de acuerdo y haré yo la primera intervención, y cerrará el 
señor Martínez.

El Sr. Abad, portavoz del Grupo Político Municipal Vox, lee los puntos de acuerdo.

Sr. Abad: Esta moción no tiene ningún sentido ideológico, aunque algún grupo municipal lo 
pretenda y lo quiera posicionar. 

Durante estos dos años de legislatura y con los grandes contratos que han finalizado, como 
el de la gestión del agua o el del transporte público de autobuses, desde Vox Alcoy junto con 
el señor Martínez hemos visto la necesidad de generar una herramienta que nos ayude a 
todos a supervisar, controlar y elaborar estos contratos para que no vuelvan a finalizar sin 
tener nada previsto. 

Estos contratos son muy importantes para la ciudad, no solo por su coste sino por el servicio  
que dan a la ciudadanía, y no es una cuestión de gestión pública o privada sino una cuestión 
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de eficiencia y eficacia. Esta herramienta favorecerá el trabajo de todos y, al mismo tiempo, 
nos hace partícipes independientemente de la ideología de cada uno, pues ha de ser la 
ciudad la que se beneficie de esta gestión. Gracias.

Sr. González: Gràcies, intervindré en la segona ―Sr. Alcalde: En la següent?―. Sí.

Sr. Alcalde: Per Podem?… la segona? Senyora García… res, segona, segona, doncs si ara 
tanca el senyor Martínez podria vosté tornar a intervindre en la segona intervenció… bé, per 
part nostra… Segona intervenció tots, vol tornar a dir alguna cosa?

Sr. Abad: Sí, reiterar lo sucedido en el punto anterior sobre el tema de la contrata de FCC 
que es un caso que lo que no nos gustaría es que volviera a repetirse, y desde esta 
comisión se podrían tratar estos temas y no llegar a levantar tanto el tono y decirnos cosas, 
pues que no son necesarias que se lleven al pleno, nada más.

Sr. González: Gràcies. Bon dia a totes les persones que ens seguixen per les xarxes, i als 
que estan ací presents.

Nosaltres creiem que els serveis públics s’han de gestionar de manera pública. Ja ho hem 
dit moltes vegades, perquè així l’objectiu final de qui presta el servei no és... no és ―Bé, 
crec que... no sé si s’escolta molt millor― l’objectiu final de qui presta el servei, en un servei 
públic, al final no és guanyar diners ni complir les condicions d’un contracte establert, sinó 
que és prestar el millor servei possible, i amb açò, un del avantatges també és el millor 
control i seguiment del servei. Si al final proposem que es faça un contracte amb una 
empresa privada, però des de les institucions hem d’auditar i controlar els contractes i 
utilitzar també temps i recursos públics, per què volem les empreses?

Per altra banda, a l’hora de configurar un servei creiem que, en compte de definir 
tècnicament un servei i acordar diferents postures per després informar a la ciutadania, i que 
si de cas, faça aportacions al final; el que s’ha de fer és comptar amb la ciutadania des del 
primer moment, trobar les necessitats de forma anticipada, amb temps no amb processos 
puntuals, i anar definint conjuntament com ha de ser eixe servei.

Al final, per resumir, amb els serveis gestionats de manera pública, elaborats, configurats i 
definits amb participació real, es pot aconseguir l’eficàcia, la flexibilitat, la transparència i la 
pluralitat que busquem.

Dir una altra cosa i buscar una altra cosa, creiem que és no anar a favor dels interessos de 
la ciutadania. Gràcies.

Sr. Santiago: Gràcies de nou.

Des de Podem, i crec que totes les persones i formacions polítiques d’aquesta Corporació, 
precisament el què volem és fer un seguiment millor i un control dels diferents serveis que 
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des d’aquest ajuntament es donen, sobretot dels grans contractes com pot ser la brossa, la 
neteja viària, l’aigua, etc. El que passa és que, evidentment hi ha diferents models de gestió 
o diferents fulls de ruta en base a si estem en l’espai progressista o si estem en l’espai més 
conservador.

Per a Podem, tenim molt clar quin és el nostre full de ruta, ho he manifestat en la intervenció 
anterior quan hem parlat del contracte de la brossa i de la neteja viària. Per a Podem el full 
de ruta que estem marcant és la recuperació dels serveis bàsics privatitzats, i entenem que 
no hi ha millor control, seguiment i fiscalització que la remunicipalització d’eixos serveis que 
estan externalitzats. Per tant, tenim dos fulls de ruta totalment diferents i totalment oposats. 
Per a nosaltres la prioritat és recuperar eixos serveis. Per tant, entenem que la proposta que 
se’ns planteja avui en el plenari no és necessària perquè és un model totalment oposat al 
nostre. Gràcies.

Sr. Ivorra: Sí, bon dia. Gràcies, senyor alcalde, altra vegada.

Nosaltres tenim clar que estes funcions ara mateix estan exercint-se dins de les comissions 
informatives. No entenem la creació d’una nova comissió o un nou organisme per a... perquè 
ja estem fent-ho. De fet, acabem ara mateix de parlar d’eixe tema, d’una contracta. El que 
podríem..., entenc la voluntat i el plantejament que fa de millorar-la; però des de Compromís 
tenim clar que ara mateix ja estem fent-ho. Si açò fora un poc més elaborat, hi haguera més 
documentació i saber com hauria de plantejar-se, podríem votar a favor. En este cas, 
simplement, votarem abstenció.

Sr. Ruiz: Gràcies de nou, senyor alcalde.

Bé, el primer que ens agradaria destacar és precisament el fet que haja de ser l’oposició, en 
aquest cas el regidor no adscrit i el Grup de Vox, qui tracte de marcar quines han de ser les 
línies d’actuació del govern per a mantenir un millor control dels serveis municipals. 
Entenem que eixa és una tasca que hauria de tindre en primera persona el govern, perquè 
estem parlant de grans serveis, de grans contractes i d’una repercussió econòmica i social 
respecte a la ciutat, molt important.

Per tant, ja es va crear en el seu moment una comissió per a poder fer un seguiment dels 
acords plenaris que no estaven portant-se a terme. Ara podem crear una comissió per tal de 
posar en marxa este seguiment sobre les contractes, però clar, al final el govern què fa? 
Eixa és la gran pregunta, no?, eixa és la gran pregunta.

Nosaltres anem a donar suport a esta iniciativa perquè entenem que la participació i el fòrum 
de debat és important; ara bé, el que esperem és que no siga una excusa més per a 
prolongar la renovació de les grans contractes, com puguen ser el de l’aigua, el de l’autobús 
i d’ací poc, el de la recollida de brossa i neteja viària. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bon dia a tots.
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Jo, a voltes, no sé si és que aterres un dia com hui i et dones compte que els grups de 
l’oposició que fa dos mesos ens demanaven que convocàrem la Comissió de seguiment de 
l’aigua hui estan dient-nos que no cal fer comissions de seguiment. 

Vosté, senyor Ivorra, va ser l’impulsor últim perquè posarem dia i hora per a convocar la 
Comissió de Seguiment de l’Aigua, i en la comissió de seguiment d’altres contractes vosté 
creu que no és necessari, doncs mire!, siga un poquet coherent i diga hui el mateix que diu 
demà, si això és un bon sistema, una comissió de seguiment del contracte de l’aigua, també 
pot ser un bon sistema aquest, no?

Jo crec que ací no estem qüestionant, si la gestió ha de ser pública o no pública. Ací tots els 
serveis són serveis públics, una altra cosa és que ho gestionen de manera directa o 
indirecta, i jo crec que eixe no és el tema d’esta moció. Açò està dient, que estiga 
gestionada de manera indirecta, com puga ser hui per hui el servei de recollida de residus 
que va privatitzar Guanyar o el servei de neteja viària, doncs que eixos tinguen una comissió 
de control en la qual, jo és l’esmena que faria o la consideració que faria per aprovar-ho és 
que en eixes comissions vinguen les empreses auditores perquè els expliquen a vostés com 
funcionen estes coses, i que vinguen les empreses adjudicatàries, en el cas que siga una 
empresa adjudicatària, que ja vorem que passa amb l’autobús i l’aigua, i expliquen a tots els 
grups de l’oposició com funcionen estes coses. 

I a mi em sembla bé que ens... o puc dir-te, després ens agradarà que siga pública o 
privada, això ho decidirem la majoria dels membres que estem ací, no que tot serà públic o 
privat, això serà en cada servei, es gestiona d’una manera, però els que es gestionen de 
manera indirecta, que es puga fer una comissió, i que les empreses auditores ens expliquen 
què passa, que es conega bé el servei i, tots estos dubtes que després es generen en el 
plenari sobre els sistemes de treball, no estarien. Per tant, nosaltres considerem oportuna la 
creació d’estes comissions i anem a votar a favor.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Per contestar un poc per ordre. Cadascú tindrà les preferències del servei, normalment 
cadascú opte per la part privada, per la part pública, totes són respectables. I en el meu cas, 
jo no estic en contra de cap; però esta comissió també podria valdre per a decidir quines 
coses es poden fer públiques i quines no. Una cosa no lleva l’altra.

Per una altra banda, sempre estem queixant-nos tots de la informació, o siga, és que ens 
heu enviat la informació quatre dies abans, és que no tenim suficient informació, és que açò 
hauria d’estar més detallat..., doncs tenim l’oportunitat de tindre la informació de primera mà 
i explicada pels responsables directament del que fan cada moment.

La participació ciutadana? Ací s’ha inclòs com passar a les associacions de veïns o al públic 
en general perquè puga participar en este tema. Si s’ha de fer un procés participatiu, també 
es pot decidir en esta comissió la manera de fer-ho i d’organitzar-ho.
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Com he dit, siga quin siga el tipus de gestió, no es tracta només de gestionar el que estiga 
en contractes públics... o siga privats, sinó també el que siga de gestió pública, també 
s’haurà de gestionar, també s’haurà de fer un seguiment. També es pot fer des d’esta 
comissió. Una cosa no lleva l’altra. Jo crec que gestionar és el que hem de fer tots. Sempre 
critiquem la gestió dels altres, i és veritat i és cert, com diu el senyor Ruiz, que hem de ser 
nosaltres els que potser diguem... doncs és igual, si al final del que es tracta és que hi haja 
una bona gestió, i que la responsabilitat siga de tots, que a voltes... i que ho organitzem 
entre tots, que a voltes pareixem que alguns estiguem esperant que isca malament per a 
criticar-ho, i tampoc és eixe el tema. El tema és corregir els errors que hi haja, siga de part 
de qui siga, perquè estos contractes acaben transgredint legislatures i al final, el que ha fet u 
haurà de menjar-s’ho un altre, i al següent que vinga darrere. Aleshores no estaria malament 
que hi haguera uns acords entre totes les formacions perquè siga una cosa duradora i que 
tots estiguem convençuts del que tenim entre mans.

Este és l’objectiu de la moció i, per tant, doncs agrair els suports que puga tindre, i bé, 
també doncs agrairia que s’ho repensaren els grups que... no tingueu en compte les sigles, 
un regidor no adscrit que ho presenta, sinó el que és el contingut que és realment el què ens 
importa a tots. Gràcies.

El Pleno del ayuntamiento, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos políticos municipales SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS 
(1), VOX (1) y el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Martínez Coloma (1), con los votos en 
contra de los concejales del Grupo Político Municipal PODEM (2) y con la abstención de los 
concejales de los grupos políticos municipales COMPROMIS ALCOI (2) y GUANYAR ALCOI 
(2), aprueba la moción conjunta presentada por el Grupo Municipal Vox y el concejal no 
adscrito, el Sr. Marcos Martínez Coloma.

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, se ausenta de la sesión la Sra. 
Interventora, Nuria Aparicio Galbis.

12. 20450/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PROPOSICIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A LA MILLORA URGENT 
DE LA XARXA VALENCIANA DE RODALIES
Sr. Alcalde:
Aquest punt no sé si passava a declaració institucional?, Sr. Martínez?, el tema del tren?, sí.

Sr. Marcos Martínez:
No, jo no, jo estic a favor, ho vaig comentar ahir.

Sr. Alcalde:
Sí, sí, però que ho fem com a declaració institucional, vull dir?

Sr. Marcos Martínez:
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Sí, sí, sí.

Sr. Alcalde:
D’acord, per tant la llegirà el Sr. Ivorra.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde.

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent Declaració 
Institucional:

«La xarxa valenciana de Rodalies, actualment gestionada pel govern d’Espanya, és que 
pitjor servei dona de tot l’Estat. Així es després dels diferents informes, memòries i dades 
facilitades per diferents organismes independents, així com per part del propi govern 
d’Espanya, Adif i Renfe, que mostren l’alt grau de cancel·lacions, retards i incidències 
recurrents en el servei de Rodalies, així com l’absència d’inversió i millora del mateix.

Les deficiències en la xarxa de rodalies valencians van suposar un total de 7.593 
cancel·lacions de trens només en 2019, segons informa el propi Govern d’Espanya en 
respostes a preguntes parlamentàries, i al voltant d’un 11% de retards, el que suposa que 
entre 11.000 i 14.000 trens que van arribar més tard a la seua destinació. 

Aquesta problemàtica en el servei de rodalies, que afecta a milions d’usuaris, es troba en la 
manca d’inversió. Segons l’informe sobre la inversió en infraestructures ferroviàries publicat 
per l’Airef en 2020, des de l’any 2010 fins a 2018, dels 3.400 milions d’euros que els 
diferents Governs d’Espanya han promès per a invertir en rodalies valencians, només s’han 
executat 300.000€, una quantia irrisòria que només suposa el 0,009% de la inversió 
prevista. A hores d’ara, es troben en fase de licitació només 9 contractes d’inversió per valor 
d’uns 71 milions d’euros, el que suposa poc més d’un 5% dels 1.436 milions promesos pel 
govern d’Espanya fins a 2025. La inversió en rodalies no ha sigut ni d’un cèntim per usuari 
en l’última dècada.

Aquesta manca d’inversió en Rodalies contrasta amb la inversió en Alta Velocitat. Els 
corredors d’AVE de València i Alacant amb Madrid ha suposat una inversió de 10.400 
milions d’euros en els últims 20 anys, la qual cosa suposa una inversió per cada passatger 
que ha agafat un AVE des de que el servei va començar de 98€, mentre els rodalies, el 
transport del dia a dia, pateixen un clar abandonament.

El problema d’arrel de la manca d’inversió en Rodalies es troba en l’absència d’una política 
basada en criteris objectius, i que acaba sobre invertint en alguns nuclis i descuidant altres. 
Falta una llei estatal que regule el finançament del transport públic, com passa en la resta de 
països europeus. 

Les deficiències de la xarxa de rodalies es troben en totes les línies, amb freqüències 
insuficients, vies sense electrificar o sense duplicar, i amb uns temps de viatge inassumibles. 
A més a més, el limitat abans de la xarxa i la desconnexió de zones amb alta població 
impossibilita que el tren siga un mitjà de transport que connecte a la població i vertebre 
territorialment zones de rellevància.
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 Línia amb una alta supressió de trens
 Mal estat de les vies
 La via no està electrificada, els trens són a gasoil, es tracta d’un fet que hauria de ser 

anòmal degut a la gran contaminació que produeix,
 Només hi ha 5 trens al dia. 
 El temps de trajecte excessiu, 2 hores. En cotxe el trajecte es fa en 45 minuts.
 La connexió amb València molt limitada, i amb Alacant és inexistent.
 Està sense adaptar a mobilitat reduïda en molts punts.

A aquests problemes en la xarxa es suma la manca d’integració tarifària i d’abonaments, 
que fa que els usuaris de transport públic hagen de tindre un bono per cada tipus de mitjà 
(tren, metro, bus, servei de bicicletes públiques, etc.), i uns preus de Rodalies que no es 
corresponent amb el pèssim servei de l’estat, amb una pujada de preus un 50 % en 10 anys, 
entre 2008 – 2018 ( D’1,2 € a 1,8 € pel senzill. Inflació: 14,28 %.).

Degut al lamentable estat del servei, el nucli de València-Castelló assumeix una dada rècord 
respecte a cancel·lacions: s'ha passat d'un 0,1% el 2013 a un 4,5% el 2018, mentre a cap de 
les altres xarxes de l'Estat se supera la barrera de l'1% de trens suprimits. També el nucli de 
València, és el que presenta la taxa d'impuntualitat més alta de l'Estat, situada en l’11%, 
molt lluny del 2% que llança Màlaga (el millor registre d'Espanya) o del 4% computat a 
Madrid.

La caiguda d’usuaris de més de 10 milions d’usuaris en els darrers anys, tant en el nucli de 
Rodalies de València-Castelló com en el d’Alacant-Múrcia és la conseqüència més 
ressenyable de l’insostenible servei de Rodalies que tenim.

Davant aquest lamentable estat del servei, tant l’empresa que gestiona els rodalies (Renfe), 
com el Govern d’Espanya i el gestor de les infraestructures ferroviàries Adif, han optat pel 
silenciament, dificultant als usuaris posar queixes o presentar reclamacions, no informant en 
temps real de les incidències, i ocultant les dades de cancel·lacions i retards dels informes 
oficials que elaboren sobre l’estat del servei. Aquestes dades només són proporcionades 
prèvia pregunta parlamentària per part de diputats i senadors, però no són accessibles  a la 
ciutadania.

A més a més, continuant amb aquest exercici d’ocultació, es veten aquelles campanyes o 
missatges que volen donar a conèixer la realitat del servei de rodalies, que són vetades per 
Renfe i Adif a l’interior de les estacions de tren.

És necessari dignificar de forma urgent la xarxa de rodalies, compensant els anys de 
desinversió, fent una clara millora sobre la xarxa actual, però també fent una ampliació de la 
mateixa, en una clara aposta pel tren de Rodalies com a servei fiable, econòmic i sostenible 
que connecte a totes les persones i vertebre el territori, en una aposta combinada amb altres 
mitjans de transport públic com el metro, el tramvia, el bus i la bicicleta per tal d’impulsar una 
xarxa de transport públic eficaç, atractiva, vertebradora i ecològica que recupere els milions 
d’usuaris perduts.
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Per tot allò anteriorment exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi l’adopció dels 
següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar al govern d’Espanya a executar d’immediat la totalitat de les inversions 
previstes en la xarxa valenciana de Rodalies, així com compensar la manca d’inversió 
executada en els darrers 10 anys amb un pla d’inversions extraordinàries. Aquest pla ha de 
passar necessàriament per l’electrificació de totes les línies, per la duplicació de les vies en 
tots aquells trams on no hi haja un impediment geogràfic o una afecció mediambiental, i per 
la resolució dels problemes tècnics, d’infraestructura i de manca de personal per tal d’acabar 
amb les incidències del servei.

SEGON.- Instar al govern d’Espanya que transferisca la competència i els fons per a la 
gestió de Rodalies a la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que contempla el nostre 
Estatut d’Autonomia. 

TERCER.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat Valenciana, com a 
titular de la competència en Rodalies, a estudiar una ampliació de la xarxa de rodalies, tant 
de les línies actuals per a donar abans a tots els municipis valencians als quals hi ha 
infraestructura ferroviària, com projectant noves línies per a connectar municipis i zones de 
rellevància que ara no tenen connexió ferroviària, coordinat a més amb un projecte de servei 
públic de bus interurbà per a les zones d’interior per les que geogràficament no es puga 
implementar un servei ferroviari.

QUART.- Instar al govern d’Espanya, o en el seu cas a la Generalitat Valenciana, com a 
titular de la competència en Rodalies, a millorar la connexió ferroviària d’Alcoi:

- Convertir la línia Xàtiva-Alcoi en una línia de Rodalies i no de mitja distància.
- Cometre les inversions necessàries per a millorar l’estat de les vies, modernitzar els trens, 
duplicar la via en tot el seu recorregut i electrificar-la, per tal de prestar un servei ràpid, 
ecològic i que iguale o millore el temps de trajecte en cotxe.
- Augmentar les freqüències i acabar amb les incidències de la línia.
- Estudiar i projectar l’ampliació de la línia fins a Alacant, connectant Alcoi, els municipis de 
la Foia de Castalla amb Sant Vicent del Raspeig i Alacant.
- Adaptar la línia a mobilitat reduïda en tots els punts on no estiga.

CINQUÈ.- Instar al govern d’Espanya a tramitar un projecte de llei de finançament transport 
públic que homòlogue a les que existeixen en altres països de la Unió Europea, per tal de 
fixar criteris tècnics que blinden la inversió en transport públic de forma transparent i eficient.

SISÉ.- Instar a Renfe i Adif a oferir una informació oberta i pública als usuaris de les 
Rodalies, millorant el protocol de comunicació d’incidències, publicant les incidències en 
temps real en el web i facilitant als usuaris afectats per incidències sistemes telemàtics per a 
presentar queixes i reclamacions.

SETÉ.- Instar al govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana a treballar per a la creació 
d’una xarxa unificada de transport públic que aglutine el tren de Rodalies, el metro, el 
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tramvia i el bus urbà i interurbà, així com serveis públics de bicicletes, sota una marca única 
de cada a l’usuari, amb un abonament únic i interoperativitat entre els diferents mitjans de 
transport  i amb una integració tarifària.

HUITÉ.- Donar trasllat dels presents acords al President del govern de l’Estat, al Ministre de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al President de la Generalitat Valenciana, al 
Conseller de Política Territorial de la Generalitat, i als grups parlamentaris de Les Corts, del 
Congrés i del Senat.»

Sr. Alcalde:
Gràcies.

13. 20452/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES PREC PLA  URGENT REDUCCIÓ DE COLÒNIES DE COLOMS

Llig les preguntes prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«La proliferació de les colònies de coloms a la nostra ciutat està descontrolada, malgrat les 
accions de la regidoria per reduir-les.

A la nostra ciutat podem trobar zones on les acumulacions d’excrements d’aquestes aus en 
prop de zones comercials i turístiques com a l’Hotel reconquesta o de centres educatius com 
el col·legi Sant Roc. Aquestes acumulacions d’excrements poden comportar problemes de 
salubritat. Però aquests problemes no sols apareixen a la via pública, també passa a edificis 
privats, com terrasses, àtics o patis interiors que veïns intenten netejar, però que sense cap 
acció pública per fer una reducció imminent, torna a aparèixer en pocs dies.

Als últims dies ha aparegut en premsa la notícia de veïns de la ciutat que han patit malalties 
causades per aquestes aus.

És per això que a Compromís Alcoi volem saber

PREGUNTA

 Quins són els plan a curt i mig termini per a reduir aquestes colònies?»

Sr. Jordi Martínez: Gràcies de nou. Bé, el pla és el que tenim en l’ajuntament, és un tema 
d’una empresa especialitzada en control de plagues, es fan diferents campanyes 
d’encebament i captura a diversos llocs de la ciutat tres vegades a l’any, i això fa que es 
tinga un control de la població dels coloms en el nucli urbà. Hi ha un informe amb dades que 
els podria nomenar però, per donar un exemple, estan les dades de l’any 2020, però el que 
portem de 2021, hem capturat 88 exemplars de coloms.

Sra. Guillem:
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 «Te pensat la falta d’efectivitat de les mesures implantades fins ara, realitzar altres 
accions per a reduir aquestes colònies de coloms?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, tant en la seua exposició de motius que diu que la proliferació està 
descontrolada, no sé en que basa també esta segona afirmació de la falta d’efectivitat per dir 
això. Les queixes que es produïxen són puntuals, en zones concretes, i la mitjana de 
captures  per mantindre una població sana és la que està fent-se tots els anys, inclús un poc 
superior. Per donar-li un exemple, s’han fet uns requeriments en la zona del Barranquet de 
Soler, a la façana de La Caixa es va actuar i el problema s’ha solucionat en gran part, a la 
façana de l’Hotel Reconquista es va actuar i el problema també s’ha resolt, i en Tirant lo 
Blanc núm. 12, que està en procés de resolució, també s’ha visitat i s’ha actuat en l’Escola 
d’Art, en el Col·legi Josep Arnauda i en habitatges del carrer Sabadell i de la Zona Nord, i es 
va assessorar de quina manera també els ciutadans han de... o poden evitar el que es paren 
els coloms en els seus balcons.

Sra. Guillem:

 «S’han posat en contacte algun departament municipal amb les persones que han 
patit aquesta malaltia per interessar-se pels problemes que pateixen amb els 
coloms?»

Sr. Jordi Martínez: Hi ha un expedient que està tramitant-se en el departament, i des d’IGS 
encara no s’han posat en contacte amb ningú.

Sra. Guillem:

 «Han fet alguna acció concreta el departament de sanitat per evitar la propagació de 
la malaltia?»

Sr. Jordi Martínez: A vore, jo crec que açò està tractant-ho vosté com si açò fora una 
malaltia que va estendre’s per tota la ciutat, quan encara, si això haguera sigut així, el 
departament de Salut, no este ajuntament, en el departament de Salut de la Generalitat 
Valenciana d’Alcoi haguera avisat a l’Ajuntament d’Alcoi per fer qualsevol tipus d’actuació. 
Tornar, com fan vostés contínuament en tots els plens, a intentar alarmar a la gent, jo crec 
que no és el més oportú en estos casos.

Sra. Guillem: Faig el prec

«PREC
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La realització d’un pla urgent de reducció de les colònies de coloms a la nostra ciutat per 
salubritat pública; sempre tenint en compte les ordenances municipals sobre la convivència 
amb animals».

Sr. Jordi Martínez: Doncs no podem acceptar el prec perquè està actuant-se en eixa línia i 
ja hi ha un Pla d’Actuació claríssimament, que li he explicat abans, i no hi ha dades 
objectives, que diu vosté, perquè vosté no dona cap dada objectiva que avale que estem 
davant un problema diferent o major al que s’han tingut durant tots els anys... durant els 
últims anys.

Sra. Guillem: Bé, en el moment en que hi ha persones que sí que estan agafant una 
malaltia, pensem que sí que s’ha d’actuar. Com bé hem dit al començament, no estem dient 
que no està... o siga, que no estiga fent-se res, sinó que el que estem demanant és un 
augment d’eixes accions. I sobretot, el què demanem és un manteniment i un... el seguiment 
possiblement major, evidentment, perquè no hem dit en cap moment que no estiga fent-se, 
perquè en el moment en que hi ha persones que ja comencen a tindre una malaltia i que 
afecta, això suposa que haurem d’actuar una miqueta més. Simplement això és el que 
estem dient-li, perquè fer un pla per reduir el màxim possible la població de coloms, no és un 
desgavell, pensem. Hem de discriminar entre aus que sí que aporten els beneficis a la 
població, i aquelles aus que no ho fan, i els coloms no són d’aquelles aus que aporten 
beneficis; sinó que és tot el contrari. I per tant, demanar el reduir-los al màxim, pensem que 
no és cap desgavell.

Sr. Jordi Martínez: A vore, senyora Guillem vosté es creu que si haguera hagut un brot de 
sarna, que haguera sigut diagnosticat per un metge de la Conselleria de Sanitat d’esta 
població, donat per un cas de coloms que està totalment estudiat, no s’hagueren posat en 
este ajuntament i ens hagueren comunicat que haguérem fet alguna intervenció? Vosté en 
quin país creu que vivim? És que jo, al final, entenc que estes coses són tan clares que no 
sé com s’atrevixen a plantejar estes coses ací?

És a dir, es va vore que va eixir una notícia que unes persones consideraven que havien 
tingut un brot de sarna, pel que jo vaig entendre, perquè tenien coloms en casa o a la casa 
del costat, que si no està en la casa del costat, quan tomben la casa del costat estaran en la 
de baix, però seguim tenint coloms perquè els coloms, que jo sàpiga, o els erradiquem i som 
uns criminals, que a voltes se’ns ha dit, o els mantenim, i nosaltres jo crec que estem 
apostant per mantindre la població de coloms.

Però vosté es creu que això passaria? O siga, va una persona al metge, la diagnostiquen de 
sarna associada als coloms, i el metge o el àrea de salut pública no comunica res a 
l’ajuntament, vosté això s’ho creu? De veritat que s’ho creu? Vosté es creu que això ho pot 
preguntar ací, senyora Guillem? És que al final, jo crec que el que intenten una vegada més, 
és una vegada més, sense cap dada, intentar dir-li a la població «ací hi ha sarna, ací hi ha 
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hagut un brot, ací no s’ha tractat per part de l’ajuntament», però vostè això s’ho creu de 
veritat? Vosté es creu que el sistema sanitari funciona així? És que no és que pose en 
qüestió a l’Ajuntament d’Alcoi, que podria ser que este regidor no fera bé les seues coses, 
és que vosté posa tot el sistema de salut en marxa. Ací, quan hi ha un brot de qualsevol 
malaltia que siga transmissible, la Conselleria de Sanitat intervé amb totes les mesures que 
ha de prendre. No torne a alarmar a la gent amb qüestions falses, per favor. 

14. 20458/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES PREC TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Llig les preguntes prec la Sra. Guilllem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«A diversos moments hem escoltat a diferents regidors del govern parlar de reduccions de la 
contaminació als nostres carrers, argument fonamental per a la personalització del centre.

És per això que a Compromís Alcoi volem saber

PREGUNTA

 Alcoi està adherit la ciutat d’Alcoi al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i 
l’Energia. Per què no s’actualitza la informació i la realització de les fites des de 
principis de l’any 2018?»

Sr. Silvestre: A vore, l’inventari de consums i emissions està fet del 2008 al 2012, a més del 
Pla d’Acció, i després s’ha fet un informe i seguiment cada dos anys, en este cas 2015-2016, 
i 2017-2018. I el més complexe és traure un poc el consum d’energia, que són dades 
internes i externes. Aleshores, les dades més o menys ja estan recopilades, falta el que 
seria actualitzar-les i penjar-les.

Sra. Guillem:

 «Alcoi apareix adherit el 2010 i refrendat en juny de 2013 al Pacte Europeu de les 
Alcaldies per al Clima i l’Energia, a aquesta adhesió hi ha un pla d’acció on es 
determina una estratègia que diu: El municipi d’Alcoi va planejar en el seu pla d’acció 
per al 2020 la reducció del 28,2 % del consum d’energia i la reducció del 33,3 % de 
les emissions de CO2. Està previst durar fins al 2020, per tal d’assolir els objectius 
de reducció d’emissions establerts al Pacte d’Alcaldes. Hem aconseguit la fita 
signada?»

Sr. Silvestre: Perdó, estem recollint dades encara, conforme li he comentat abans. 
Aleshores falten fitxes i determinar la reducció i emissions per poder determinar l’abast, i 
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també estem rebent les dades del període 2019-2020, que encara estan arreplegant-se. El 
2020 ja ha acabat, però açò és... a final és treball prou ardu i d’arreplegar moltes dades i 
coordinar-les i establir-les en una sèrie de paràmetres, i aleshores encara estan fent-ho.

Sra. Guillem:

 «Com s’ha mesurat, i si estan mesurant-se els diferents consums d’energia i 
emissions de carboni a la nostra població?»

Sr. Silvestre: Sí, a partir de factures d’energies consumides, com ara elèctrica, gas, i altres, 
i, a partir de tindre dades concretes i analitzar l’abast 2018, es marcarà la reducció buscada.

Sra. Guillem:

 «Ha realitzat la regidoria de transició ecològica un Inventari d’Emissions de 
Referència de gasos d’efecte hivernacle del municipi dels últims 4 anys per a fer el 
seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació realitzades i a realitzar?»

Sr. Silvestre: Sí, en part hi ha un inventari de recollida de les dades 2015-2018, i falta 
avaluar, convertir i recapitular les dades, el que seria el consum i la conversió en el que seria 
la reducció de CO2 per al 2019 i 2020.

Sra. Guillem:

 «En aquests moments està treballant-se en els nous contractes d’Aigua i transport 
urbà, s’han confeccionat ordenances d’aparcaments i la de conversió en zones de 
vianants. Tots aquests processos requeririen informacions prèvies de la regidoria de 
transició ecològica, en cas de voler lluitar contra el canvi climàtic. Ha realitzat la 
regidoria de transició ecològica una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del 
Canvi Climàtic per a l’adaptació d’aquestes accions?»

Sr. Silvestre: Sí, a vore, hi ha un estudi acabat en setembre del 2020 on es fa una 
avaluació de riscos i vulnerabilitats front al canvi climàtic. És un estudi genèric on recull, 
entre altres coses, estos riscos i vulnerabilitats.

Sra. Guillem:

 «Ha realitzat la regidoria de transició ecològica un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia 
Sostenible d’Alcoi amb  les mesures a realitzar als propers anys amb la finalitat de 
realitzar una adequada transició ecològica?»
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Sr. Silvestre: Sí, a partir d’este estudi que li acabe de comentar, va a establir-se una sèrie 
de línies bàsiques per a l’adaptació, i es marcaran les accions i la reducció.

Sra. Guillem:

 «Està inscrita la ciutat d’Alcoi en el Registre de Petjada de Carboni, compensació i 
projectes d’absorció de diòxid de carboni, creat mitjançant Reial decret 163/2014, de 
14 de març?

Sr. Silvestre: No, nosaltres de moment hem optat per l’opció del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible, i posteriorment el Pla d’Acció per al Clima i Energia Sostenible, encara que no 
descartem que en un futur, quan tinguem les dades, ens puguem adherir. 

S’ha de tindre en compte que en el cas del PAES i el PACES es fa un estudi més detallat i 
més concret de tot el que serien les accions pel clima i l’energia sostenible, que no és el cas 
del que seria el Registre de Petjada de Carboni, encara que una cosa no descarta l’altra.

Sra Guillem: Passe a llegir el prec.

«PRECS

 Sol·licitem a la regidoria de transició ecològica que actualitze les dades, els 
indicadors i entregue la motorització dels resultats de PAES (Pla d’Acció d’Energies 
Renovables) amb còpia als partits de la corporació, i que es facen públics.

 Sol·licitem l’ampliació dels objectius del Pacte d’Alcaldes pel Canvi Climàtic, que 
actualment sols inclou el primer dels objectius que és la Mitigació, amb els dos 
restants que són Adaptació i lluita contra la Pobresa energètica».

Sr. Silvestre: Sí, a vore acceptem els precs. En principi, en el tema de la primera 
sol·licitud, en tindre les dades de 2019-2020 volem actualitzar-ho i redactar-ho, i 
quan es tinga es passarà; ara, també s’ha de tindre en compte que es tracten moltes 
dades i a voltes és complicat i el dia a dia fa que s’endarrerisca un poc esta feina, 
això em diuen des del mateix departament.

I respecte al segon, doncs sí, l’acceptem també, encara que ja estan fent-se algunes 
actuacions en favor de... bé, per lluitar contra aquesta pobresa energètica, però així i 
tot, es contemplarà en altres campanyes, actuacions, etc.

Sra. Guillem: Bé, jo vull donar-li les gràcies per acceptar el prec. De tota manera jo 
vull dir-li que ací jo trobe dos problemes. El primer és que, bé, tenim la sensació que 
vostés s’havien oblidat d’aquest pacte. Nosaltres, la primera vegada que havíem 
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entrat ací, resulta que hi havia 82 visites, hem anat continuant fins el dilluns, que hi 
havia 107, que ha sigut el seguiment que hem anat fent. Este matí ja hi havia 115, la 
qual cosa vol dir que ja han entrat a veure’l, i són sobretot, és curiós perquè no està 
actualitzat des del 2018. Ací el regidor que hi ha és encara de la legislatura passada, 
igual que el contacte de la persona del departament. 

Açò està signat el 24 de juny de 2013. És a dir, han tingut ací suficients anys com 
per a saber i per a tindre totes aquestes informacions que diuen que sí que tenen, 
però que són les mateixes informacions que es va demanar abans de fer la 
conversió en zona de vianants del Centre, i que es deia que no estaven. Perquè és 
precisament l’estudi, i són els indicadors que ens hagueren ajudat a saber realment 
quina és... quines són les nostres emissions en CO2 que tenim a tota la ciutat.

I això, i entre altres coses també, el què ens preocupa és la imatge de deixadesa 
que dona el poble d’Alcoi davant d’Europa. Un poble que signa pactes i que després 
no els continua. Perquè, a més, només tenim un dels objectius i, ni tan sols eixe 
objectiu, en huit anys, perquè era per al 2020 i estem en el 2021, i ni tan sols eixe 
objectiu sabem si l’hem aconseguit o no.

I, a més d’això, considere que és una falta de respecte bastant clara esta falta de..., 
bé, de cara als alcoians i alcoianes per no acomplir això, aquelles coses que sí que 
estem ací signant a un plenari.

Per tant, li agraïsc moltíssim que diga que sí, i espere de veritat que açò ens aprofite  
per a, de veritat, lluitar contra el canvi climàtic i seguir amb aquelles coses que hem 
signat i que ens hem compromés.

Sr. Silvestre: Disculpe, hi ha moltes coses que no les he escoltat bé. Dec de tindre 
problemes d’oïda, que cada volta estic més convençut, perquè és veritat.

Bé, jo entenc la queixa que vosté diu. A vore, li he explicat... una vegada més tornem 
altra volta al mateix. És molt fàcil des d’ací anar repartint a la destra i a la sinistra. 
Vosté sap la faena que fan d’arreplegar les dades i tot això? Sí, ací... em mostra eixe 
gràfic  i... i... ―Sra. Guillem: Mire-s’ho―. És a dir, el tema tornem altra volta al 
mateix, li he dit que estan arreplegant les dades, són dades complicades. No són 
dades d’agafar directament, sinó que han de quadrar dades, han d’arreplegar... i, 
quan estiguen actualitzades i estiguen correctament comprensibles també per a la 
població, perquè s’ha de fer pedagogia a la població. A vore, seria molt fàcil posar 
ací quatre taules d’Excel i s’ha acabat, però no, s’intenta que eixes dades estiguen 
treballades, siguen comprensibles i puguen ser, en definitiva, la població puga 
entendre.
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Vosté, com sempre, diu que no està fent-se res, que no es té en compte cap cosa. 
Bé, alguna cosa estarem fent quan des d’Europa i des del Govern d’Espanya ens 
tracten com a ciutat pilot.... ―Sí, sí, torne a ensenyar això, si ja ho hem vist, no 
patisca, ja ho hem vist diverses voltes― Alguna cosa estarem fent bé quan això, el 
què passa es que a vostés potser els dona un poquet d’enveja que estiguen 
reconeixent-nos determinades tasques, i vostés no, d’acord! Això és el que més els 
fot.

15. 20461/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA PREC CARRER SALVADOR ALLENDE

Llig el preg el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Hem observat que al carrer Salvador Allende han aparegut unes escletxes i un clot a la 
vorera a la altura d’un registre.

És per això que a Compromís Alcoi volem saber

PREGUNTA

 Es conscient el regidor d’aquest desperfecte? 

 Sap quina és la raó d’aquest desperfecte?»

Sr. Jordi Martínez: Sí, és una fuita d’aigua en la xarxa, es va detectar el dia 27 i es va 
reparar el dia 28, encara que està pendent la reposició del paviment.

16. 19887/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓ SOBRE ACCESSIBILITAT ALS HABITATGES I MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE 
PROPIETAT HORITZONTAL 
Sr. Secretaria:
Se convierte en Declaración Institucional.

Sra. Rosa García:
Sr. Alcalde, pasa a ser Declaración Institucional.

Sr. Alcalde:
Sí, sí, però per a llegir-la
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Sra. Rosa García:
¡Ah!, vale, si, si, claro, por supuesto, paso a ello.

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee la siguiente Declaración 
Institucional:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Seis de cada diez personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a la 

calle desde sus viviendas. 

 La accesibilidad para las personas con discapacidad a diferentes ámbitos cotidianos 
es, a día de hoy, una asignatura pendiente. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social establecía el 4 de diciembre del año 
2017 como la fecha límite para exigir las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos (acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, acceso y utilización de 
medios de transporte, bienes y servicios de titularidad privada que no concierten o 
suministren las administraciones públicas,…).

Sin embargo, la accesibilidad para personas con discapacidad, no tiene que ver sólo 
con el ámbito público. La accesibilidad universal es una obligación consagrada en el 
Ordenamiento jurídico español y en la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y de obligado cumplimiento 
para los países que la ratificaron, como es el caso de España. 

En esta situación, plenamente vigente en nuestro país, el derecho a una vivienda 
digna para estas personas es una utopía. La normativa nacional ha ido incorporando 
progresivamente modificaciones a fin de mejorar las exigencias de las construcciones 
públicas y privadas en cuanto a la accesibilidad universal. En el año 2003, se produjo un 
avance normativo relevante en esta materia, al obligar la Ley a las comunidades de 
propietarios a hacerse cargo, hasta un límite determinado, de las obras y actuaciones de 
accesibilidad. Posteriormente, en los años 2011 y 2013, esa misma Ley ha experimentado 
modificaciones parciales en este aspecto de la accesibilidad, que siendo positivas, siguen 
sin solventar la cuestión de fondo, y es que el régimen legal de propiedad horizontal, no es 
equitativo ni garantiza plenamente el acceso y el mantenimiento, en condiciones de dignidad 
y adecuación de las personas con discapacidad y personas mayores, a una vivienda. Parte 
de estas limitaciones, se debe a las restricciones presupuestarias que la norma establece a 
la hora de acometer reformas relativas a la accesibilidad, así como el límite de “carga 
desproporcionada” que establece la norma, la cual debe ser un concepto a evaluar dadas 
las limitaciones que ha supuesto para este objetivo.

Es esencial que las administraciones públicas se comprometan con la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, especialmente en lo relativo a un bien tan importante 
como es la vivienda, a fin de que este colectivo pueda tener una vida plena e independiente 
en la mayor medida posible. A nivel estatal, es necesaria la modificación de la ley de la 
propiedad horizontal 49/1960 del 21 de Julio y el Real Decreto Legislativo 7/2015 del 30 de 
Octubre.
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En España hay unas 100.000 personas que están “absolutamente confinadas en sus 
hogares, en sus propias viviendas, porque no son accesibles”. Solo el 1% de las viviendas 
en España son plenamente accesibles para las personas con discapacidad, y seis de cada 
diez no permiten el acceso de la calle al portal, referencia de COCEMFE (Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)  que reivindica la necesidad de 
la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para lograr que las personas con discapacidad 
puedan tener, de forma autónoma e independiente, el libre acceso a sus edificios de 
viviendas.

Hay personas con movilidad reducida que viven prácticamente arrestadas en sus 
viviendas por la falta de accesibilidad que dificulta su autonomía personal, incluso en 
algunos casos pese a contar con ayudas de terceras personas.

                                                                                              
Actualmente, el Ayuntamiento de Alcoy, no contempla ningún tipo de subvención o 

ayuda para la ejecución de obras de adaptación y accesibilidad  en las comunidades de 
vecinos, subvención que sí se puede solicitar a la Generalitat Valenciana, pero que cuando 
se concede, siempre es tras la finalización de las obras, lo que supone una carga económica 
importante para los vecinos, y discrimina la accesibilidad en los casos de comunidades de 
escasos recursos económicos, lo que genera doble discriminación en las personas, por su 
movilidad reducida y por su situación socio-económica.

El ayuntamiento, actualmente bonifica el 90% del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados, salvo cuando dichas construcciones, instalaciones u obras sean obligatorias 
a tenor de la normativa especifica de la materia.

Por todo ello, desde el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy acordamos:

1. Que el Gobierno Municipal promueva, junto con los técnicos de las distintas áreas 
municipales implicadas,  la búsqueda de soluciones y medidas de acción positiva en el 
ámbito de sus competencias, para facilitar la accesibilidad universal a las viviendas en las 
comunidades de vecinos o viviendas unifamiliares,  y el derecho a la autonomía personal de 
las personas con discapacidad y la priorización de las actuaciones de accesibilidad en las 
políticas, estrategias y acciones públicas sobre agenda urbana sostenible.

2. Que desde el Ayuntamiento de Alcoy, se inste al Consell de la Generalitat Valenciana a la  
búsqueda de soluciones y medidas de acción positiva. A que se habiliten fondos 
económicos suficientes, destinados a sufragar programas de ayudas y subvenciones 
públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en 
materia de accesibilidad universal, sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal, en el 
ámbito de sus competencias, para garantizar el derecho a la autonomía personal de las 
personas con discapacidad.

3. Que se inste al Gobierno de España a la modificación de la ley 49/1960 del 21 de julio, 
Ley de la Propiedad Horizontal y el Real Decreto legislativo 7/2015 del 30 de octubre, Ley 
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del Suelo y Rehabilitación urbana; al objeto de garantizar plenamente el acceso, en 
condiciones de dignidad y adecuación, a las personas con discapacidad y personas 
mayores a una vivienda, con la total asunción de costes de accesibilidad por parte de la 
comunidad, como sucede con otras obligaciones, como las derivadas de las condiciones 
estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad.”

Sr. Alcalde:
Gràcies.

17. 19891/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTES SOBRE CAMPANYA DE PROTECCIÓ D'INCENDIS

Lee las preguntas la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«Sobre la campaña de prevención de incendios en los Parques Naturales de Font Roja y 
Mariola, hemos conocido que los voluntarios y otras asociaciones han recibido formación por 
parte de Tragsa.                                     

 Solicitamos información sobre cuáles son las rutas establecidas para la vigilancia 
itinerante».

―No sé si quiere que le lea todas las preguntas de…., pues si le parece señor Silvestre, voy 
de una en una―.

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. Sí, a vore, bé, la formació als grups de voluntariat ja no la 
fa Tragsa, ja fa molts anys que no la fa Tragsa, la fa Vaersa ―Sra. Rosa García: Bueno―. 
En concret, ahir per la vesprada, en l’Àgora, es va fer una jornada formativa de dos hores 
aproximadament, que va tindre lloc... doncs això, a tots els voluntaris que estan apuntats 
enguany al que és la campanya.

I diu, «solicitamos información sobre cuáles son las rutas establecidas». A vore, en el 
programa de vigilància forestal que fem, en el voluntariat, hi ha dos punts fixos de vigilància, 
un punt itinerant i un vehicle de coordinació. Els punts concrets i les rutes no les publiquem 
per intentar no donar informació de la ubicació de la vigilància, però bé, en qualsevol cas, 
podem donar-li-ho o puc donar-los-ho als grups per privat, però bé, podeu entendre que és 
més o menys la superfície i els punts més emblemàtics que tenim al nostre entorn, i que 
podeu imaginar-se quins són.

Sra. Rosa García: Sí, bueno, pues gracias, yo sí, pediría que se diera la información a 
todos los grupos o que se incorporara a la hora de redactar el acta, que se incorporara en la 
respuesta esos puntos. Sigo con la siguiente:
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 «¿Cómo se va a apoyar a los distintos grupos de vigilancia desde el ayuntamiento, 
además de facilitarles material de seguridad sanitaria?»

Sr. Silvestre: Sí, els grups que presten el servei de vigilància ambiental normalment signen 
un conveni de col·laboració amb l’ajuntament, com és ACIF i com és 30 Charly-Alfa, i 
evidentment, el voluntariat ambiental que s’apunta, a ells doncs se’ls dona pràcticament. Ja 
sabeu que és un voluntariat que està una setmana en el mas de la Safranera, i a aquests 
se’ls dona menjar, formació i pernocta. A la resta, als altres, a banda del que seria el conveni 
que hem dit que signem amb ells, evidentment també els proporcionem vehicles i 
combustible.

Sra. Rosa García: 

 «¿Se va a celebrar este año el voluntariado forestal que subvenciona Generalitat?»

Sr. Silvestre: Sí, sí, conforme he comentat abans, es durà durant sis setmanes, comença 
crec que és el 5 de juliol fins al… no me’n recorde ara… crec que és el 12 o el 16 d’agost, i 
s’ha rebut una subvenció enguany de 7.500 euros per a aquest voluntariat també. Que ja 
sabeu que fa vora... enguany crec que és la 19 edició que es porta a terme este voluntariat 
ambiental, la majoria de les voltes és subvencionat per la Conselleria.

Sra. Rosa García: Y por último, 

 «¿Qué otras acciones tiene previstas la concejalía de Medio ambiente para ayudar a 
evitar incendios?»

Sr. Silvestre: Sí, quan a prevenció ja sabeu que es realitza publicitat de les mesures de 
precaució, està treballant-se també en les urbanitzacions perquè mantinguen les parcel·les 
netes i es realitzen aquelles actuacions dintre del Pla de Prevenció d’Incendis, que vagen 
complementant totes les realitzades. I també està treballant-se en la modificació del Pla 
Local de Cremes i en l’aprovació de la revisió del Pla Local de Prevenció d’Incendis, a banda 
de, ja sabeu, d’intentar mantenir doncs les zones periurbanes d’una manera o d’una altra, a 
través dels mitjans dels parcs naturals, de Fomento de Contrucciones y Contratas i també 
del propi personal del departament.
                                                                         

18. 19889/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC PER A LA CREACIÓ D'AJUDES MUNICIPALS PER A LA MILLORA DE 
L'ACCESSIBILITAT ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS D'ALCOI

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
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«Uno de los principales problemas para el desarrollo comercial del centro de Alcoy son las 
características arquitectónicas de sus locales comerciales, las cuales ocasionan que un gran 
número de ellos se encuentren en desuso por no cumplir con lo establecido en el  
DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de Regulación de la accesibilidad en la 
edificación y en los espacios públicos.

Entendemos que desde el ayuntamiento de Alcoy se deberían tomar todas las medidas y 
acciones oportunas,  encaminadas a que el mayor número de establecimientos comerciales 
de nuestra ciudad, no sólo los ubicados en su casco histórico, sean accesibles; con lo que 
no sólo se impulsaría la actividad comercial y hostelera, sino que también se generaría 
empleo y negocio en el sector de la construcción.

RUEGO:

Se estudie la creación de subvenciones y ayudas de carácter municipal encaminadas a la 
promoción de la accesibilidad en los establecimientos comerciales de Alcoy».

Sr. Segura: Gracias señor alcalde, buenos días a todos y un saludo a todos los que nos 
siguen desde las redes sociales.

Somos conscientes de que para las personas con alguna discapacidad los problemas de 
accesibilidad pueden convertirse en barreras y factures de exclusión para su plena 
participación e integración en la sociedad, en este caso como consumidores.

En los últimos diez o quince años ha habido un gran avance en materia de accesibilidad a 
comercios y locales de pública concurrencia en la ciudad, no obstante, queda mucho camino 
por recorrer en determinadas zonas del casco urbano.

Por lo tanto, se acepta el ruego y se estudiará la creación de una partida presupuestaria en 
el próximo presupuesto municipal.

Sra. Rosa García: Pues muchísimas gracias. Me parece muy importante esa decisión 
porque, bueno, todos somos conscientes de que es muy difícil el acceso a algunos de los 
comercios, establecimientos de hosteleros sobretodo en el centro de la ciudad; pero no 
solamente eso, sino que también es un parapeto para que gente que quiere abrir un negocio  
lo pueda hacer, porque se le piden unos requisitos que después, por normativa no se 
pueden cumplir, porque no se pueden modificar. 

Por lo tanto, lo agradezco. Gracias.

Sr. Segura: Sí, espero que esto sea un motivo más para que su grupo municipal nos apoye 
en los próximos presupuestos municipales.
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19. 20211/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA PREC SOBRE EL PARC DE BOMBERS FORESTALS A ALCOI

Lee la pregunta ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«En el pleno ordinario del pasado mes de marzo, hicimos unas preguntas-ruego al respecto 
de la cesión de terrenos para el Parque de Bomberos Forestales en la ciudad.

En ese Pleno quisimos conocer el estado de dicha cesión de terrenos, a lo que se nos 
contestó que la administración ya lo había recepcionado.

En cuanto a la elaboración de un proyecto para dicho Parque, la respuesta fue que se 
estaba evaluando tanto el mismo, como la inversión, por ser un proyecto ambicioso que 
supondrá una serie de actuaciones bastante complicadas.

A la pregunta de si se iba a dotar de partida presupuestaria para el próximo curso, la 
respuesta fue que no lo sabían

En cuanto al Ruego: “Que se haga un seguimiento para conocer si el asunto del parque de 
bomberos forestales se está moviendo o si se encuentra en un cajón”, fue aprobado en 
dicho Pleno.

Hoy, 2 de julio, sabemos que se ha alquilado una nave industrial, con mejores condiciones 
que las que han tenido en la, a día de hoy aún, su ubicación de la carretera de Font Roja; 
pero a pesar de que es una mejora para el cuerpo de bomberos forestales, nos preocupa 
que este alquiler se eternice en el tiempo a costa de dejar en barbecho la construcción del 
parque prometido, y nos preocupa porque:

 El alquiler de la nave va a cuenta del presupuesto asignado por Generalitat a los 
forestales, es decir, a cargo del contribuyente y en detrimento de los fondos para la 
realización del proyecto del parque.

 Porque la propiedad de los terrenos cedidos es de todos los alcoyanos y es nuestra 
obligación velar por que se cumpla lo pactado.

Hacer el parque es inversión y alquilar una nave es gasto, por esos motivos queremos 
conocer:

¿Se ha hecho ya alguna gestión de seguimiento que nos aclare si hay alguna novedad o 
avance respecto al proyecto del parque?
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RUEGO:

Que se traslade a Generalitat la inquietud del consistorio alcoyano acerca de este tema para 
conocer qué fechas están manejando para que el proyecto se realice y, una vez recibida 
respuesta, dar traslado a los grupos de toda la información».

Sr. Jordi Martínez: Conteste  vosté primer a la pregunta, i després utilitza el torn del prec.

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou. 

Sí, a vore, respecte a la pregunta «si s’ha fet alguna gestió». Bé, ja vam dir que nosaltres 
ens vam posar en contacte amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Emergències per 
comentar-los un poc la preocupació pel tema este i, de fet,  ara com ara, precisament fa una 
setmana... setmana i mitja, ens va aplegar ja la resposta que havien acceptat la cessió de la 
parcel·la. Allí posa «ordenar la iniciación del procedimiento para aceptación de la cesión de 
uso en el plazo de 25 años por parte del ayuntamiento». Aleshores, estem en contacte amb 
ells i, sobretot, ens vam posar en contacte per saber un poc, perquè estàvem preocupats per 
aquest tema.

Quant al prec que ens fa, doncs sí, sí, acceptem el prec. Ja hem parlat en alguna ocasió,  
verbalment amb ells, telefònicament, i sabem, ja ho hem dit en vàries ocasions, que es 
tracta d’un projecte prou ambiciós. I suposen que en el moment que tinga una assignació 
pressupostària es posarà en marxa. Així i tot ho traslladarem a la pròpia Conselleria... del 
que seria l’Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, perquè ens diguen o traslladen 
alguna resposta al respecte, per si tenen terminis o convidar-los a que al més aviat, posen 
en marxa aquest parc.

Aleshores, en el moment en que ho tinguem, en el moment en que ho tinguem li ho 
passarem... els ho passarem a tots, evidentment.

Sra. Rosa García: Sí, bueno, gracias señor Silvestre, porque entiendo que sí que acepta el 
ruego entonces? Vale, pues gracias; pero si debo decirle que entonces yo entiendo que el 
ruego aprobado anterior que le comentaba, que había sido el pasado mes de marzo, no se 
ha hecho. Porque, lo que se aprobó es que se hiciera un seguimiento para conocer si el 
asunto del parque de bomberos se está moviendo o si se encuentra en un cajón, y usted me 
contesta que sí, que han recibido una contestación acerca de que se ha aceptado la cesión 
del terreno. Bueno, eso ya lo conocemos; pero lo que queríamos rogando en ese pleno del 
pasado mes de marzo, que fue aprobado, es que ustedes se preocuparan de cómo esta el 
asunto, de cómo está el asunto, de si hay ya un presupuesto o una idea de tener un 
presupuesto para que se redacte el plan, si se está redactando el plan, si han venido de 
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Generalitat por lo menos a conocer ese terreno que se ha cedido. Todo eso era lo que 
pedíamos en el ruego. Por lo tanto, yo le agradezco de verdad, de corazón, y además yo 
creo que debe ser así. Sé que usted también está preocupado por este tema, y le agradezco 
que me acepte este ruego; pero el ruego anterior todavía no se ha realizado. Por lo tanto, 
son dos ruegos los que están pendientes. Esperemos que antes de que nos vayamos de 
vacaciones, pues pueda haber una contestación a los dos ruegos. Gracias.

Sr. Silvestre: Anem a vore, senyora García. Tots estos procediments administratius tenen 
les seues fases. És a dir, primer hauran d’acceptar la parcel·la, que ja ho han fet, i  partir 
d’ací nosaltres ens vam preguntar, el projecte va endavant? Sí, el projecte va endavant. No 
podem estar totes les setmanes preguntant-los que si no dirien «A vore, vostés que fan?, no 
tenen altra faena que fer o què?». És a dir, que pas a pas anirem preguntant-los i anirem 
dient-los. És que si no, al final clar, a vore si es pensa que la Conselleria no té altres coses.

És a dir, ja han acceptat la parcel·la, i ja vos hem dit que el projecte va endavant, ara 
tindrem... faran un projecte, faran una partida pressupostària, i a partir d’ací es durà. Però a 
vore, tinguem en compte que allí no és posar dos rajols, eh! De fet, vosté mateix s’adonarà 
que si han fet una nau, l’han llogat i l’han posat en marxa és perquè ells saben que este 
projecte, que és un projecte ambiciós, doncs tardarà un temps. 

El més important és que els bombers tinguen el seu servei, i en estos moments es té. Que 
estiguen en millors condicions, i en estos moments estan. I darrere de l’u el dos. I són 
passos administratius que s’han de donar sí o sí.

Sra. Rosa García: Sí yo entiendo perfectamente…

Sr. Alcalde: Ha acabat el prec. Ha fet la seua intervenció, tanca el regidor i no hi ha més 
intervencions.

Sra. Rosa García: Pues gracias.

Sr. Alcalde: És un prec, em sap greu però és així.

20. 20402/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC AMFITEATRE AMANDO BLANQUER

Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.

«La ciutat va recuperant activitat i un dels espais que durant l’estiu s’utilitza i té molt bona 
acollida, és l’amfiteatre Amando Blanquer, en la Zona Nord.
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És un espai gran, obert i amb un escenari preparat per oferir diferents espectacles de 
música, dansa i altres disciplines durant tot l’any. I especialment durant l’estiu i per la seua 
orientació, just la zona de l’escenari resulta incòmoda pels artistes, ja que el sol els 
acompanya fins prou avançada la vesprada. També resulta incòmoda la grada per a la gent 
que assisteix a gaudir de les activitats i deriva en dificultats per estar molt de temps.

Per això, des de Podem volem continuar impulsant la cultura alcoiana i entenem l’amfiteatre 
Amando Blanquer com una oportunitat per a continuar generant condicions favorables que 
faciliten la promoció, producció i dinamització cultural a la nostra ciutat. 

I en aquest sentit, des de les administracions públiques s’han de posar els recursos 
necessaris per a continuar potenciant el sector cultural, sobretot, en un context tan complicat 
com l’actual. Posant en valor d’aquesta manera iniciatives a l'aire lliure que ens permetin 
gaudir d'una oferta cultural segura, divertida i en família a través de l’adequació i 
dinamització dels diferents espais de la nostra ciutat.

Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:

 Valorar la possibilitat de cobrir la zona de l’escenari de la manera més adequada per 
mantindre la qualitat de les actuacions i acomodar als artistes.

 Valorar la possibilitat de cobrir la grada per poder aprofitar l’espai durant més temps 
durant l’any.

 Buscar alguna opció per procurar acomodar la grada.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé jo crec que sí que hem d’estar satisfets per la 
revalorització de l'amfiteatre. El vam fer accessible amb la intervenció que vam fer a última 
hora, i jo crec que ha sigut incorporar un espai tant cultural com social a l’oferta de la ciutat.

No sé si ho recordarà vosté, quan es va començar l’obra d’accessibilitat volíem fer-ho en dos 
fases, la veritat és que una de... la segona part important, era eixe cobriment que diu vosté. 
En aquell... estic parlant de farà un parell d’anys, la memòria valorada parlava de 390.000 
euros, m’imagine que això haurà pujat, però jo crec que és un dels projectes que sí, que 
hem d’afrontar, i sobretot perquè va un poc en la línia del que ha dit vosté, cobrir ja no tant 
l’escenari, que també, sinó també la grada, i la idea ja es va parlar en el seu dia, una 
espècie de tendals que pogueren, si no fer un espai tancat, sí que cobrir de les inclemències 
que puguen haver-hi ara amb el sol o amb algun dia que siga així complicat.

Jo crec que és... acceptem el prec, per descomptat, perquè crec que és un projecte que hem 
de finalitzar al llarg d’esta legislatura.
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Sr. Santiago: Doncs des de Podem, donar les gràcies al govern per aquest compromís 
perquè entenen que és un bon projecte, és una bona proposta, i sobretot amb eixe objectiu, 
intentar adequar de la millor manera possible l’amfiteatre i posar-lo en valor, i que es puga 
utilitzar no només en moments puntuals, sinó que es puga utilitzar durant tot l’any.

Per tant, reitere l’agraïment, i esperem que ho puguem veure al més aviat, entenc que seria 
a partir de 2022. Seria una bona notícia.

21. 20405/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC SEGURETAT VIÀRIA TÚNELS BATOI

Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«Els túnels de Batoi són una zona molt transitada que connecta el barris de Santa Rosa i 
Batoi. Aquest tram es d’ús compartit per a vianants i per a ciclistes. A banda dels ciclistes, 
podem trobar gent gran, famílies, gent passejant les seues mascotes, gent menuda que 
torna de l’escola, etc. I des de Podem entenem que hem de fer un esforç per poder garantir 
la convivència i la seguretat dels diferents usuaris d’aquesta via. 

En aquest tram, els vianants han de compartir espai amb les bicicletes en un tram on no hi 
ha delimitació d’espais per a garantir la seguretat viària de les persones que passegen per la 
zona. Considerem que aquesta falta de regulació de l’espai, on tot es val, pot provocar 
situacions de risc, les quals ja tenim constància que venen produint-se. Tots i totes tenim el 
dret de gaudir d’aquest espai, però ho hem de fer amb responsabilitat i afavorint la 
convivència entre les diferents persones que el fan servir.

L'eix ciclo-vianant acaba al carrer Mestre José Ribera Montes, just abans de començar el 
tram previ a l’entrada del primer túnel. I no es torna a reprendre fins que arribes a l’altura del 
Poliesportiu de Batoi.

Des de Podem, entenem que aquest tall a l’eix provoca situacions d’inseguretat i perill per a 
les persones que van a peu i pensem que hauríem de prendre algun tipus de mesura per 
regular aquest ús compartit i ser capaços de garantir la seguretat viària de tots els usuaris, 
també dels ciclistes.

Per l’exposat, realitzem el següent prec:

 Que s’amplie l’eix ciclista des del punt on acaba al carrer Mestre José Ribera 
Montes, fins on es reprèn al barri de Batoi a l’altura del Poliesportiu, per garantir la 
seguretat de tots els usuaris que transiten per aquest espai, establint un carril de 
doble sentit per a ciclistes en el tram on no hi ha cap tipus de delimitació.
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 Incloure la senyalització corresponent per garantir que es fa un ús correcte i 
responsable d'aquest espai.

 Que s’estudie la possibilitat de millorar la convivència i la informació disponible 
respecte al ús de la via una volta comença la Via Verda de la forma que s’estime 
més oportuna per garantir una millor seguretat dels d’aquelles persones que la fan 
servir i evitar que es faça un ús inapropiat que puga generar situacions de risc».
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou.

Bé, respecte al prec que han fet, donar-li un poc l’explicació de per què no es va fer en l’obra 
original. La part que quan arribes al final de Ribera Montes, que parla vosté, fins al barri de 
Batoi, en alguns trams en concret les eixides d’algun tunel no donava l’amplària per a poder 
fer carril bici dibuixat, i vam preferir que fora una zona compartida entre vianants i bicicletes. 
Sí que podem estudiar que en el tram màxim que es puga, s’intervinga, i a partir d’ací, bé, 
doncs fer eixa senyalització que diu correcta en el seu segon prec.

I sobre el tema de l’estudi del Reglament de l’ús.... existix un reglament de l’ús de la via 
verda, i jo crec que en la intervenció que es va fer de l’última que s’ha fet de l’eix, hi ha molta 
informació del que es pot fer i del que no es pot fer. Està senyalitzada la velocitat, està 
senyalitzat que has d’anar amb la teua mascota lligada. Hi ha una sèrie d’informació, que jo 
crec que és la que demanàvem tots, a banda de la informació que ja existia i que continua 
existint de l’ús de la via verda.

Jo crec que l’ús de la via verda no es pot... es pot reglamentar però no es pot fer normatiu 
que tu pots anar en bicicleta i tu pots anar a peu, perquè en el moment en el qual un espai 
de convivència com és la via verda, u puga fer anar per bicicleta perquè és carril bici i els 
vianants, tindrem sempre eixa disputa que hi ha hagut. Jo crec que ara és un espai de 
convivència molt normal que aprofita tant per gent que utilitza bicicleta o altre tipus de 
vehicle de mobilitat personal, com per al que fa una volta a la via verda, i per tant, sí que la 
primera part del prec l’estudiarem, i en el segon cas, jo crec que si creiem que hem de fer 
alguna aportació distinta al reglament que hi ha, doncs estem dispostos a assumir-la.
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Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Doncs simplement agrair al govern que s’accepte el prec. I sí, conforme comentava el 
senyor Martínez, és cert que d’un temps a esta part sí que hi ha més informació disponible 
respecte al tram de la via verda, concretament; però bé, sí que es veritat que sembla que la 
gent, doncs, no té molt clar quin espai ha d’utilitzar. Hi ha gent que va a peu i que preferix 
anar per la grava o per l’asfalt, passa el mateix amb les bicicletes; però bé, sí que es cert 
que més avant de la via verda la situació no genera les situacions de risc o els conflictes que 
sí que puguen estar generant-se en el tram dels túnels, i bé, simplement reiterar l'agraïment 
perquè s’accepte el prec.

22. 20407/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC ZONES PÍCNICS I BANYS PÚBLICS EN PARCS

Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem

«Passejar pels parcs i altres zones de la ciutat i gaudir d’aquests espais és una molt bona 
opció d’oci en aquests moments en els que estem recuperant la possibilitat d’estar al carrer i 
compartir temps amb la família i amistats.

En algunes d’aquests zones, com la part baixa del parc de El Romeral, hi ha taules on poder 
descansar i reunir-se per sopar a la fresca o realitzar qualsevol tipus d’activitat.

Des de Podem Alcoi, trobem a faltar en canvi aquests espais en altres parcs, com en 
Cantagallet,  Zona Nord (tot i que baix, en el parc dels tubs sí que hi ha una petita zona de 
marquesina), Viaducte o Batoi.

Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:

 Valorar la possibilitat d’habilitar espais en els gran parcs o altres zones de la ciutat 
amb taules, cadires,  papereres, zones d’ombra i les seues normes corresponents, 
per fer un bon ús d’ells.

 Valorar la possibilitat de completar els espais amb banys públics, per facilitar a les 
persones que els visiten, la seua estada».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Sobre este prec..., nosaltres ho voldríem tractar. Sabem 
que amb tota la pandèmia hi ha hagut molts costums que han canviat en diferents àmbits de 
la societat, i un és... i que ens preocupa, és el tema dels botellons que estan produint-se. Jo 
crec que ací haurem de ser molt fins perquè sí que estem d’acord en instal·lar eixe tema de 
taules perquè la gent gaudisca dels parcs grans que tenim a la ciutat, buscar la ubicació que 
permeta fer ús del parc; però no ser estos racons que es poden produir i on es produïxen 
eixos botellons. El que sí que tenim més de dubtes és en el tema dels banys públics, 
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sobretot per una qüestió, perquè en alguns casos d’estos els banys, el manteniment és 
costós i hem tingut, sempre que els hem obert, moltes reparacions. El que sí que és cert, i 
que en alguns altres casos, és que els propis que puguen haver en Cantagallet, els propis 
que... estan inutilitzats. O siga, ja fa molt temps que no s’han utilitzat i, per tant, estan doncs 
com magatzems d’altres coses.

De tota manera, jo crec que el tema de recuperar els parcs com una zona de convivència 
està bé. Hauríem de filar molt prim on fem eixa instal·lació de taules perquè la gent puga 
gaudir del parc, com diu ara vosté, en esta època que dona gust anar-hi.

Sr. Santiago: Sí, compartim l’anàlisi que acaba de fer, bàsicament perquè bé, som 
coneixedors que alguns banys han tingut o han patit vandalisme, i el seu manteniment és 
costós. No estaria de més intentar veure si es pot trobar alguns tipus de fórmula que facilite 
el seu ús, perquè entenem que és una bona proposta.

Respecte a la zona de pícnic, s’ha de filar prim, evidentment; però jo crec que tots els que 
estem ací coneixem els diferents parcs i l’ús i les zones on la gent acostuma a posar-se, 
portar la seua taula, les seues cadires i es posen per a fer diferents activitats, ja siguen 
aniversaris o siguen sopars a la fresca, el que siga. Per tant, intentem encertar el tir i que 
realment siga una bona proposta perquè els parcs es puguen convertir en espais de 
convivència de la millor manera possible.

Per tant, agraïm que s’accepte el prec i que es treballe. Evidentment, estem a disposició per 
a poder treballar-ho de forma conjunta i que puga veure la llum els més aviat possible. 
Gràcies.

23. 20646/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI D'ATENCIÓ I CURA PER A LA 
INFÀNCIA

El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció.

«Sense cura no podem entendre la nostra vida. De fet, entenem per cura tota aquella 
activitat que suposa "la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la 
necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida. Presenta una doble 
dimensión "material", corporal –realizar tareas concretas con resultados tangibles, atender al 
cuerpo y sus necesidades fisiológicas– e "inmaterial", afectivo-relacional –relativa al 
bienestar emocional." (Pérez Orozco, 2006). Aquest treball genera un nombre enorme 
d'hores dedicades al benestar particular de les persones i amb això al benestar col·lectiu de 
la nostra societat.

Es tracta, a més a més, d'un treball realitzat fonamentalment a l'àmbit familiar i protagonitzat 
per dones. Segons Maria Ángeles Durán (2018) la quantitat d'hores de cura no remunerat 
que reben xiquets i adults a l'Estat espanyol vindria a representar en nombre d'ocupacions a 
temps complet, 11,4 milions. D'eixes hores, la gran majoria (81,1%) són assumides per 
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dones. De fet segons l'Enquesta d'Usos del Temps (INE) les dones fan dues hores més al 
dia de treball domèstic i cura que els homes.

I això redunda en una posició secundària de les dones al mercat de treball i per tant unes 
pitjors condicions de treball en un sistema ja molt precaritzat. Les dones són les que 
pateixen més atur, més treball temporal, menys salaris (i per tant menors pensions i altre 
tipus de protecció social), treballs menys prestigiosos... No és per tant estrany que les dones 
patisquen de majors nivells de pobresa i això afecta també als seus fills i filles. Per tant 
estem parlant de condicions de present que s'allargaran en el futur de les nostres societats.

Des de l'àmbit municipal es poden canviar moltes coses i millorar la vida dels ciutadans si es 
té voluntat. Al Pla Municipal d'Igualtat 2015-2019 que no fa molt prorrogàrem esperant la 
seua actualització es diu així mateix:

"Los municipios pueden apoyar a las familias y a las empresas para conseguir la conciliación 
familiar/laboral, aplicando formulas capaces de responder a esta necesidad que demanda la 
sociedad y en especial las mujeres. Trabajar público la conciliación laboral/familiar las 
mujeres y sobre todo incrementar la calidad de vida. Cuando se habla de Conciliación, 
hablamos de equilibrio en todas las facetas de la vida de una persona, es decir, compaginar 
las responsabilidades familiares, el tiempo para uno mismo y el tiempo libre".

Tot i que la cura dels infants no és l'única font de necessitats de cura, ni tampoc les més 
complicades de cobrir, pensem que abordar aquesta situació pot contribuir fermament a 
solucionar altres àmbits de necessitats d'atenció a les responsabilitats de cura de la 
ciutadania d'Alcoi. De fet, des del nostre grup ja hem demanat serveis de cura als xiquets i 
xiquetes durant les activitats culturals que organitze l'Ajuntament. Una proposta acceptada 
però encara no duta a terme.

En la moció que presentem volem ser més ambiciosos com ja hem vist que ho han sigut 
altres Ajuntaments de l'estat espanyol, per això demanem el següent:

PRIMER.- La implementació d'un servei de cura municipal amb l'objectiu de facilitar fer 
compatible la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania d'Alcoi.

SEGON.- Estudiar la possibilitat que els centres educatius de la ciutat romanguen oberts 
tant en dies lectius com no lectius al llarg de tot l'any durant una llarga franja horària i que els 
xiquets siguen atesos per professionals oferint activitats que suposen per a ells i elles un 
enriquiment i una font de diversió.

TERCER.- Estudiar la possibilitat d'implementar una línia d'ajudes perquè les famílies més 
vulnerables puguen gaudir d'aquest servei».

Llig els punts d’acord la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Bé, en primer lloc comentar que bé, en esta moció podríem valorar moltes coses. La 
primera, com parla de la llibertat de les persones i el poder gaudir del temps lliure, també. 
Home, a l’hora d’elegir una persona si vol tindre fills o no, ja decidix que el temps lliure és 
per a d’ells, no? ―vaig a arrimar un poc més el micro―, esta és una de les coses. Podríem 
discutir també si l’espai més apropiat és el centre educatiu, on passa gran part del dia, 
perquè continue estant allí. 

Però bé, dit tot açò, jo personalment pense que entra dins de la llibertat de cadascú, i estes 
decisions són molt personals i de cara a cada família, i per tant, posar els mitjans perquè 
siga possible per a l’abast de tot el món, a mi em sembla correcte.

Per una altra banda, bé, en el primer punt sí que m’agradaria potser que si es poguera afegir 
també això d’estudiar la possibilitat, no per res, sinó perquè va directament lligat al segon i al 
tercer, i si no disposem dels recursos i dels mitjans necessaris per a fer açò, doncs 
difícilment es podrà portar a terme. Però, en principi, a mi no em sembla malament la 
proposta de Guanyar. Gràcies.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde.

A día de hoy, el trabajo en el hogar es compartido por los cabeza de familia, tanto por un 
lado como por el otro, estoy seguro que habrán casos en los que no, como en todo, pero 
son la excepción y no la regla.

No únicamente se comparten los trabajos del hogar, sino también, cuando hay que llevar a 
los hijos a realizar actividades, cuando hay que estar al lado de ellos, cuando les educas, 
cuando te necesitan, porque ser padres no solo es serlo, lo mas importante para ser padre, 
es estar, con la palabra, con el ejemplo, con el afecto, por eso hay que estar ahí, a las duras 
y a las maduras. 

Ustedes siempre piden datos, estadísticas, etc. pero únicamente utilizan lo que les interesa.

Fíjense, España ha sido uno de los países mas afectados por el desempleo en Europa, 
debido a la “pandemia”, en términos de desempleo femenino, a pesar de tener un gobierno 
de progreso pensado por y para la mujer, somos el segundo país de toda la comunidad 
europea que mas mujeres desempleadas tiene con un resultado del 18,4 %. 

Pero no se preocupen porque para eso tenemos el magnifico ministerio de Igualdad por el 
módico precio de 451 millones de euros al año, que lo único que hace son iniciativas 
transcendentales para la mujer desempleada como los actos tan lamentables y nefastos que 
podemos ver en redes sociales, bailes ridículos con letras igualmente ridículas.

Por lo que no deben preocuparse ya que gracias al gobierno, y cito palabras textuales de la 
ministra de Igualdad, Irene Montero, “ no estáis solos, solas, soles”, sino también sin trabajo.

A juicio de VOX, debe cerrarse y disolverse este ministerio de igualdad, devolver los 451 
millones de euros del presupuesto a políticas familiares, ayudas a madres solteras, ayudas a 
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las mujeres que lo necesitan, a las familias vulnerables, a las victimas de violencia, a los 
parados, en fin, a los que realmente tienen necesidad, y estamos seguros que con 451 
millones, se podría ayudar mucho más.

Sobre el primer punto, esta muy bien, pero ¿cual sera el coste?, porque gratis no creo que 
sea, todos los servicios públicos conllevan un coste, que se paga con los impuestos, insisto, 
no son gratuitos.

Sobre el segundo punto, no lo veo, a caso no hay actividades ya en los centros educativos 
fuera del horario escolar? Ustedes que quieren, ¿que sus hijos permanezcan encerrados en 
los centros educativos durante todo el día, o durante todo el año, eso es lo que proponen?

Sobre el tercer punto, si no estoy de acuerdo con el primero, tampoco con este.

Nuestra posición será votar en contra. Gracias.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Des de Podem, com no pot ser d’altra manera, compartim completament el plantejament 
d’aquesta moció dels companys de Guanyar. Dones i homes tenim la tasca de transformar i 
redistribuir la vida. La criança, el temps propi, la qualitat de vida passen per assumir la plena 
corresponsabilitat en la vida pública i en la vida social. 

En aquest sentit, en Podem sempre hem apostat per la defensa del temps corresponsable, 
en l’ocupació i en la vida privada i familiar. I entenem que la necessària transformació de la 
nostra societat cap a la igualtat real no pot fer-se sense la plena incorporació dels homes a 
les tasques de cura de la infància, de les persones majors o de la vida domèstica en el seu 
conjunt. Es necessari fer compatible la vida laboral amb la vida en sí, que entenguem el 
temps més enllà del productiu. La cura, la autocura, l’oci, la cultura, la gestió del temps com 
a dret, no sols per a uns pocs sinó per a totes les persones. I avançar cap a una societat 
més democràtica i igualitària en la que totes les persones vegen garantits els seus drets. I 
per això, per aconseguir-ho, es fa necessària una profunda transformació, que també hem 
d’abordar des de l’àmbit municipal.

Aspirem, com dic, a una societat corresponsable en la qual, la vida i la seua cura tinguen ple 
valor. Una societat que erradique la precarietat de l’ocupació assalariada i la secular 
sobrecàrrega de les dones en aquests àmbits.

La parcialitat, la temporalitat, la discontinuïtat, la desigualtat redistributiva són les 
característiques de la relació de les dones amb l’ocupació salarial, a la qual sumen un treball 
de cures i de sosteniment de la vida que ha de considerar-se un bé comú, i no sols una 
obligació imposada per a les dones pel fet de ser-ho.

Els últims anys, encara que, com hem sentit, alguns no se’n adonen, en Podem hem forçat 
mesures legislatives transformadores, com la igualació dels permisos per naixement, 
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adopció o acolliment de xiquets i xiquetes, la fi última dels quals és igualar a mares i pares 
davant l’empresariat, de manera que la possibilitat de l’embaràs i la criança no minven els 
drets laborals de les dones.

També, en l’àmbit municipal, des de Podem  hem fet propostes que van en aquesta mateixa 
línia que defensa la moció, per a poder millorar les condicions de conciliació de les persones 
a la nostra ciutat, com per exemple, l’ampliació de la xarxa de ludoteques o l’obertura dels 
centres escolars fora de l’horari lectiu. 

I per tant, i com no pot ser d’altra manera, doncs, des de Podem donarem suport a la moció 
de Guanyar.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde de nuevo.

Bueno, quiero basarme en el apartado de la exposición de motivos en la que se afirma que 
«desde el ámbito municipal se pueden cambiar muchas cosas y mejorar la vida de los 
ciudadanos si se tiene voluntad», porque es una afirmación desde luego, completamente 
real, igual que otra que se puede leer después y que dice que «abordar esta situación (la 
situación de la que hablan ustedes en la moción) puede contribuir firmemente a solucionar 
otros ámbitos de necesidades de atención a las responsabilidades de cuidado de la 
ciudadanía de Alcoy». 

Es cierto también que las instituciones locales, incluso las supranacionales, llevan algunos 
años impulsando políticas que permitan una nueva organización social que mejore la calidad 
de vida de las personas, favorezca la igualdad y la conciliación familiar, laboral, personal y 
social y que el fruto de estas políticas comienza a hacerse presente en las nuevas actitudes 
de la sociedad en la gestión del tiempo y de los cuidados, mientras que las administraciones 
afrontan el reto de continuar innovando en este ámbito. 

Sin embargo señora Obiol, no podemos apoyar la moción de Guanyar, en base a su punto 
número 1, puesto que, mientras el 2 y el 3 hablan de que se realice un estudio, ese primero 
pide la implementación de un servicio público sin estudio previo, por ese motivo, porque 
queremos apoyarla porque nos parece una buena moción, yo le plantearía una enmienda 
respecto del acuerdo primero, solicitando un estudio técnico o un informe técnico, y si 
aceptan la enmienda, desde luego daré apoyo a la moción. En el caso de que no la 
aceptaran tampoco vamos a votar en contra, porque en el fondo del asunto estamos 
totalmente de acuerdo con ustedes.

Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.

Bé, la filosofa estatunidenca Nancy Fraser, el 1997, al seu llibre Justice Interruptus, 
estudiava entre altres coses, l’equitat de gènere. Sabem que es tracta d’un tema molt 
complex en el qual no sols s’ha d’arribar a una igualtat de salari, que recordem que encara 
no hem arribat. Per a Fraser, l’equitat deriva també de la igualtat de respecte... ―Sr. 
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Alcalde: Disculpe, senyora Guillem, és que si pot baixar... és que no l’entenem. Sra. 
Guillem: Perdó, d’acord?, millor?― Per a Fraser, l’equitat deriva també de la igualtat de 
respecte al principi d’antiexplotació que, curiosament, afecta sobretot a les dones i la igualtat 
al temps lliure. Actualment, la possibilitat que tenen les dones d’igualtat al temps lliure depén 
de la possibilitat d’introduir als homes a realitzar la seua part proporcional de la feina de 
cura, i ja sabem quin és el resultat.

Per tant, i en resum, encara que les dones arribem a una igualtat econòmica, que ja hem dit 
que encara no és real, no tenim el mateix temps lliure, perquè tal i com bé s’ha dit a aquesta 
moció, la casa, les cures, continuen sent treball de dones i, a més a més, treball no 
remunerat.

Dit açò, està clar que les escoles tampoc poden ser llocs on xiquets i xiquetes passen la 
major part del dia. Ja fan moltes hores lectives i, per tant... i per altra banda, les i els mestres 
també són adults amb necessitats de conciliació. 

Per tot açò, ens agradaria proposar una esmena. Al segon punt, estudiar la possibilitat que 
els centres educatius o espais públics adequats romanguen oberts tant en dies lectius com 
no lectius al llarg de tot l’any durant una llarga franja horària i que les xiquetes i els xiquets 
siguen atesos per professionals, poden ser mestres, educadors, monitors... oferint activitats 
que suposen per a ells i elles un enriquiment i una font de diversió. I tercer, que aquest 
servei s’oferisca a famílies amb necessitats justificades, tant econòmiques com de 
compatibilitat horària, i estudiar la possibilitat d’implementar una línia d’ajudes perquè les 
famílies més vulnerables puguen gaudir d’aquest servei.

Sra. Payá: Gracias señor alcalde, buenos días a todos.

Para empezar quiero recordar algunos puntos que año tras año los aprobamos con motivo 
de la moción del 8 de marzo por la igualdad de la mujer y que tienen mucho que ver con lo 
que propone esta moción

Son unos puntos que se repiten tanto en la moción del 8 de marzo de 2020, 2019 y… 
bueno, en otros años a lo mejor redactados de otra manera. En estas mociones acordamos, 
como ayuntamiento, nos comprometemos a elaborar políticas de igualdad de carácter 
transversal, continua el punto con otros aspectos. 

Otro punto es el impulsar políticas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad, 
continua el punto.

Y otro de los puntos, propiciar, desde las diferentes tareas municipales, que todas las 
personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios 
públicos, para que las tareas de cuidado familiar no supongan una desigualdad a la hora de 
la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su carrera profesional.
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Nosotros siempre estamos insistiendo en lo mismo, y es que están muy bien las 
conmemoraciones y las declaraciones de intenciones, pero ahora tenemos la oportunidad de 
poner… de hacer algo más. Yo que soy católica diría «a Dios rogando y con el mazo 
dando».

Nosotros, en el Partido Popular siempre hemos considerado imprescindible la conciliación y 
la corresponsabilidad para conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y 
mientras se van dando pasos en este sentido, pues vemos que implementar o estudiar la 
implementación de medidas al alcance de las competencias municipales, y tal como 
venimos aprobando en las mociones municipales del 8 de marzo.

Respecto a los puntos de acuerdo, pues hay medidas realmente al alcance del 
ayuntamiento que debería ser posible ponerlas en marcha, sin embargo creo que se debería 
retirar el punto dos o, al menos, aceptar la enmienda de Compromís o replantear ese punto, 
porque me parece que es una gran idea, pero el ayuntamiento no tiene competencias sobre 
los centros educativos, entendemos que no dependería solamente de recursos municipales. 
Hay que tener en cuenta que el personal docente de los centros educativos son 
profesionales de la educación, tienen una carga lectiva determinada, un cómputo de horas y 
una jornada anual de la que no pueden huir. Y, desde luego, dependen de la Conselleria y, 
desde luego, no les corresponde hacer de cuidadores las horas que los centros escolares 
permanecen abiertos, además de que el profesorado pues también necesita su tiempo para 
conciliar. 

Por ello, en nuestra opinión, creemos que es mejor centrarse en el primero y el tercer punto 
de acuerdo, que dependen directamente del ayuntamiento, y olvidarse de momento de este 
punto. No obstante, las enmiendas que han presentado mis compañeros, pues no entran en 
conflicto con estos puntos, y si el grupo proponente las tiene en cuenta y las acepta, pues 
votaríamos a favor igualmente. Gracias.

Sr. Silvestre: Bon dia de nou. 

A vore, evidentment nosaltres estem totalment d’acord amb el que és l’exposició de motius 
que es fa d’aquesta moció. Sí que voldria simplement anotar que quan es parla des de 
l’àmbit municipal es poden canviar moltes coses i millorar la vida dels ciutadans si es té 
voluntat. Evidentment es té voluntat, i jo crec que en moltes ocasions s’ha posat damunt la 
taula eixa voluntat per part nostra.

Aleshores, respecte al que són els punts de la moció, jo també, igual que han afegit els 
companys, la senyora García i Marcos, jo també posaria al primer punt... demanaria el posar 
ací estudiar la implementació d’un servei de cura municipal per intentar això, entre altres 
coses, pense que si no directament la implementació, pareix que anem directes a treballar 
sense estudis o informes previs potser del que serien les necessitats, que jo crec que és 
important tindre un estudi previ. Jo crec que vosaltres també, en moltes ocasions vosaltres 
heu manifestat que vos agrada també tindre... aleshores jo crec que és important poder 
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tindre això, però no per res també, sinó perquè de vegades potser oferim un servei i després 
tampoc són utilitzats, i és una llàstima, perquè de vegades es fan determinades accions i 
potser ens agradaria que hi haguera més participació. 

Aleshores, també quant al que ha dit Compromís, jo veig bé també això d’utilitzar els espais 
públics.

Després, no sé si el que ha afegit al final de la moció que no ho he acabat d’escoltar bé, 
potser estaria inclòs en el tercer punt que parla d’estudiar la possibilitat d’implementar una 
línia d’ajudes, perquè les famílies puguen gaudir d’aquest servei. 

I també insistir un poc en el que ha dit ara el Partit Popular que, evidentment, els centres... 
tindre en compte una sèrie de coses. A vore, el centres depenen de la Conselleria, tenen 
competències de la Conselleria, i haurien de consultar a vore si ens dona permís d’entrada 
allí; després també s’ha de fer una neteja, perquè durant el període este que es queda el 
centre buit es dediquen a netejar allò, doncs, és a dir... tota una sèrie de coses que bé, al 
final és estudiar la possibilitat.

I després també, jo voldria simplement afegir, i acabe, que jo crec que també estan fent-se 
moltes coses, i potser el que hauríem de fer és publicitar-les o coordinar-nos una miqueta 
més, perquè es fan escoles d’estiu, es fan... sabeu que es fan les escoles matineres, les 
extraescolars, que potser sí que és veritat que no totes les famílies poden accedir, però 
s’hauria de mirar a vore si creem una sèrie d’ajudes. Es fa també treball des de les 
biblioteques, en Nadal es fan escoletes, etc., i en estiu. Jo crec que totes estes coses 
hauríem de posar-les damunt la taula per a partir d’ací vore quins moments potser de l’any 
queden un poc més buits, i vore també de quina manera ho implementem i podem cobrir 
eixes necessitats que puguen crear-se.

Sra. Obiol: Sí, gràcies. 

A vore si puc exposar les raons per les que nosaltres presentem aquesta moció, juntament 
amb contestar als diferents companys dels grups municipals. I si no, aprofitarem la segona 
intervenció.

A nosaltres, ens sorgix açò perquè ens sobtava molt, amb tots els nostres respectes perquè 
la majoria estem d’acord, que ací en el plenari parlem de polígons, de semàfors, de 
comissions, de parcs, però a vegades ens sorprén que una cosa que és tan essencial en la 
nostra vida és que anem ben menjats, anem nets, no?, algú ens ha de netejar la roba, algú 
ens ha d’acollir quan estem malalts o quan estem tristos... que és la part fonamental de la 
nostra vida, es parla molt poc. I per tant, pensàvem que era interessant, tot i els recursos 
que sabem que ja existixen, que poguérem debatre-ho, que poguérem posar-ho en públic i 
poguérem també, en certa mesura, poder ordenar tots aquells recursos que existixen i poder 
posar també, evitar desigualtats. 
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Perquè, és cert el que ha dit el senyor Martínez, que decidim... bé, lliurement... hi ha gent 
que no decidix lliurement, no?, però més o menys lliurement tindre fills, però eixos fills són 
ciutadans, i hi ha una cosa que es diu desigualtat horitzontal, que és que per tindre fills que 
sostindran la vida del conjunt de la població, no hem d’estar pitjor les famílies, les persones 
que decidim tindre fills. És a dir, no ens pot costar molts més diners, no podem ser més 
pobres per tindre fills, per exemple, o no pot arribar juliol, com segurament passa a la 
majoria..., bé a la majoria no però a alguns d’ací que tenim fills, i en juliol ens costa molt, ens 
costa molts diners moltes vegades i molts mals de cap tindre als nostres fills atesos i tindre 
la nostra feina atesa. Això, tot i que estem avançant molt en la igualtat de gènere, i és veritat 
que és un dels èxits de les últimes dècades, les dones encara fan dos hores més al dia de 
treball de cura, més que els homes, dos hores més al dia, de treball remunerat continuen 
fent el mateix. Per tant, tenim una problema de gènere ací també, tenim una qüestió que 
s’ha de resoldre. I no és utilitzar les estadístiques de manera interessada, és utilitzar les 
estadístiques de manera científica, des del coneixement.

Per tant, nosaltres pensàvem que això era molt important, pensàvem que era important que, 
com han fet altres ajuntaments, pocs, és cert, però estaria bé que nosaltres ho férem, que 
oferírem un servei de cura per aquells moments que no ho podem fer compatible amb la 
nostra vida laboral i personal també. 

Ens plantegeu vàries coses. A vore si les puc contestar... bé, perdoneu, no he dit una cosa. 
Això significa que si les dones fan més treball de cura i tenen pitjor inserció en el mercat de 
treball, són més pobres ara com a adultes i en el futur en les pensions. Això també ho 
hauríem de tindre en compte perquè és una qüestió de justícia social.

Nosaltres creiem, i per això hem posat escoles, i no tenim cap problema de posar «estudiar» 
en els tres punts, no, això no és cap problema. Pensem que les escoles han de ser un 
recurs de la comunitat educativa i del barri on estan situades, i per tant, que igual que les 
hem utilitzat ara per algunes activitats extraescolars, igual que en altres pobles, per 
exemple, les bandes de música assagen allà, que nosaltres poguérem obrir els centres 
educatius per al gaudi i benestar de la ciutadania en general. Mai no ho hem posat en la 
moció, tot i que potser hauríem d’haver-ho posat perquè molts ho heu pensat, i per tant 
demanem disculpes, que els docents facen vint-i-quatre hores al dia, seria una barbaritat, 
no? Estem parlant d’implementar un servei aprofitant els edificis, que en principi un 
ajuntament pot aprofitar-los, demanant els permisos que el regidor considere adients, per al 
benestar de la ciutadania en general. Pense que no tenim millors espais per a fer-ho 
tampoc, però si hi han alternatius, nosaltres cap problema. Hem posat això perquè ho hem 
vist en altres ajuntaments i pensem que seria un bon recurs.

I res més, nosaltres moltes vegades ací en este plenari hem parlat d’incumbències i 
competències, i crec que en esta moció coincidixen les dues coses. Tenim competències per 
a fer aquest servei, i tenim incumbències per a solucionar alguns problemes de la ciutadania 
en general, i per a incrementar el seu benestar. I crec que és..., no sé, a nosaltres, o 
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almenys a mi personalment, no entendria un vot en contra, tot i que, fins i tot en termes 
econòmics que sé que han sorgit quan ací hem aprovat altres partides molt quantioses per a 
altres qüestions, és una qüestió de prioritats, ordenar eixes prioritats, i poder treballar per al 
benestar del conjunt de la ciutadania.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Sí, bé, jo quan deia això de la llibertat de tindre fills, evidentment no perquè fora excloent, 
per favor; sinó perquè també és una responsabilitat que hem de tindre en compte, no? I 
també s’ajuda a les famílies, i també hi ha ajudes en este aspecte perquè, evidentment són 
els que menejaran el món el dia de demà. Però simplement perquè es tinguera en compte, 
no?

De fet, ja dic que a mi em pareix bé la proposta, que a voltes, com deia abans el senyor 
Santiago, no estem tan allunyats ni tenim unes línies tan diferents d’actuació en alguns 
aspectes, i jo, com ja he dit abans, donaré suport a esta moció.

Sí que m’agradaria..., al final, no m’ha quedat clar si canvia... si posar estudiar al primer punt  
o no? Sí?, gràcies doncs, jo cap problema aleshores. Gràcies.

Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde.

Agradecer a la señora Obiol la explicación, porque la he escuchado muy atentamente, y eso 
ha hecho replantearme la postura de mi voto, porque la explicación que ha hecho me ha 
convencido. No es lo que yo había interpretado en la exposición de motivos, lo había yo 
enfocado de otra forma, pero sí que es verdad que actividades en los centros educativos, 
incluso en clubes deportivos y demás hay centenares, han niños que incluso no llegar a 
participar en todo lo que les gustaría, incluso a los padres tampoco les da tiempo para 
poder, tengan conciliación laboral, familiar o como lo queramos llamar, no llegan al servicio 
para poder llevar a sus hijos a todo lo que querrían, pero todas estas actividades, como ha 
dicho el señor Silvestre, lo que deberíamos es reorganizarlo de alguna manera para que 
pudiera llegar a todas esas personas que no llegan. 

Entonces, que las actividades yo pienso que existen, y están; pero deberíamos de 
organizarlo de alguna manera para que todos pudieran. Entonces, si se aceptan las 
opciones... las enmiendas de presentar las... hacer unos estudios, pues yo no tengo ningún 
inconveniente y mi voto cambiaría de negativo y me abstendría. Gracias.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. Bé, nosaltres simplement, arran de les preguntes 
que ha fet algun grup teníem dubtes respecte al tema dels mestres; però bé, enteníem que 
la conciliació, evidentment també és per als mestres, i que els professionals que atengueren 
i es feren càrrec dels xiquets i xiquetes no tenien perquè ser-ho també. Com ja ho ha 
respost la senyora Obiol, ja no hi ha dubte. 
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Per la nostra part no tenim cap inconvenient en les esmenes de la resta de grups i, per tant, 
doncs reiterar el nostre suport i la conveniència d’esta proposta.

Sra. Rosa García: Sí, bueno, nosotros hemos entendido señora Obiol lo del tema de la 
larga franja horaria, porque estoy convencida de que para ustedes el descanso del personal 
también es conciliación, por lo tanto lo entendíamos así.

Ha dicho que no tiene problema en aceptar nuestra enmienda, pero que quede reflejado 
para poderlo votar. Después lo dice claramente que sí que la acepta, si es tan amable, y 
nada más. Y por nuestra parte también, como con la de Compromís me parece que está 
fenomenal, pues vamos a votar a favor.

Sra. Guillem: Gràcies de nou. Bé, nosaltres evidentment també estem completament 
d’acord amb tot el que s’ha dit. Simplement, el que sí que volia recalcar, una vegada més, és 
que al tercer punt, a l’esmena que fem, quan demanem eixa ajuda, no només per a 
persones que tinguen problemes econòmics, perquè a vegades també hi ha persones que 
necessiten ajudes per temes d’horari, per això també ens agradaria que es pogués incloure, 
no? Perquè, evidentment, s’ha d’ajudar a aquells que no arriben econòmicament; però 
també a aquelles persones que per temes d’horaris no poden fer-se càrrec en certs 
moments dels seus fills.

Sra. Payá: Sí gracias señor alcalde. Bueno, yo quería recalcar las enmiendas de 
Ciudadanos y del concejal no adscrito, el tema del estudio. Me parece muy bien, pero no 
nos perdamos en estudios, vamos a hacer ya como una planificación para la implantación. 
No hagamos un estudio aquí que nos tiremos medio año y se pierda el estudio en un cajón. 
Que más que un estudio sea un plan ya para esa implementación de estas medidas.

Y bueno, luego insistir también en la enmienda de Compromís al tercer punto, que no 
solamente sea a familias vulnerables, que está muy bien para facilitarles que ambos... las 
parejas, los padres de los hijos, ambos puedan trabajar, sino que también a lo mejor hay 
familias que no son, no estan dentro de la vulnerabilidad, pero sí que necesitan dejar a sus 
hijos en algún sitio para cumplir con sus horarios laborales. Me parece que sería un gran 
apoyo.

Como he dicho antes, como he avanzado antes, vamos a apoyar la moción. Gracias.

Sr. Silvestre: D’acord, a vore si em dona temps.

Jo crec que estan clares les… bé, les aportacions que s’han fet des dels dos partits, i jo crec 
que estem d’acord amb això, en això d’estudiar la implementació. Evidentment anem a 
estudiar-ho, anem a mirar-ho, anem… és a dir, perquè jo crec que s’ha d’estudiar algunes 
coses que queden pendents, perquè també entenc… jo no sé si és la voluntat de Guanyar, 
però jo entenc que sí. És a dir, açò no és café para todos, sinó que potser es posarien en 
marxa una sèrie de serveis, que hi hauria gent que potser es pot pagar, i se’ls pagarà, i 
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altres persones que no puguen per problemes econòmics, doncs… no sé si… ho dic jo pel 
tema, per exemple, de les extraescolars, és a dir, ara estan funcionant determinades 
extraescolars en els coles, que això podria seguir mantenint-se, hi ha gent que s’ho pot 
pagar, jo, per exemple, m’ho podria pagar en els fills, tinc eixa sort, i ho ha pagat la nostra 
família, però potser hi ha famílies que no poden. Jo crec que va en este sentit. Aleshores, 
això coordinat amb tot el que hem dit de mirar les activitats que es fan al llarg de l’any i 
poder vore en quins moments això… jo crec que eixe és el sentit de la moció.

I simplement, respecte al que deia Compromís de ―Sr. Alcalde: Vaja acabant― de la 
incompatibilitat horària, a vore, sí possiblement potser tinguen incompatibilitat horària, però 
sí que s’ho podran subvencionar, d’acord? Ho dic jo per això de les ajudes que deia. I res 
més perquè no tinc temps.

Sra. Obiol: Bé, ah, ja em toca no? Perdó. Sí, evidentment hem d’estudiar-ho bé perquè hi 
ha coses que potser hauríem de debatre amb més calma que no a un saló de plenaris, 
perquè ha de ser… no estem parlant de fer més activitats extraescolars, sinó d’un servei de 
cura que en els moments de necessitat, d’imprevistos, que això costa molt a les famílies, els 
imprevistos, no? Que en algunes qüestions tinguem eixe servei, que és un servei que no són 
activitats extraescolars sinó que és un servei de cura, d'assistència, és un servei 
assistencial, que poden jugar joc enriquit, però que no són activitats extraescolars.

El problema precisament és fer aquesta divisió, i això també ho podríem parlar quan ho 
estudiem, és aquesta divisió entre les polítiques socials i familiars sota condició de recursos, 
o siga que sols els pobres vagen o els que no tenen suficients recursos, i la qüestió de la 
universalitat, i per tant, això seria molt interessant tractar-ho per aquests estudis, perquè 
evidentment hi ha necessitats econòmiques, però també hi ha de temps. I també hem 
d’evitar que els serveis que van als més vulnerables siguen sempre els més vulnerables 
també. Però bé, nosaltres mostrar la nostra satisfacció per aquesta moció, perquè posa en 
evidència que és una necessitat que tenen totes les famílies de la nostra societat, i tractar, 
com bé deia la senyora Payá, que aquests estudis, tot i que siguen un debat profitós i ric, no 
facen que al juliol de l’any que ve no ho tinguem, no puguem tindre un servei d’aquestes 
característiques ja a la nostra ciutat. Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde: Si que pregaria, perquè han fet tots esmenes, que comentara com quedarien 
els punts d’acord perquè queden reflectits en l’acta i saber el que anem a votar finalment.

Sr. Silvestre: Si em permets, nosaltres igual que ha dit Marcos i Rosa, és la mateixa. Sí, 
doncs la esmena és «Estudiar la implementació ―no?, és així Rosa?―...

Sra. Obiol: Estudiar en el primer punt, incloure estudiar també, d’acord. Eixe és els tres. I 
després, les del Grup Municipal Compromís, que eren més llargues, a banda d’estudiar en el 
segon punt, incloïen, bé incidien en que en aquesta confusió que hi ha hagut entre que 
pensaven que nosaltres demanàvem que foren els mestres de les escoles i no, i per tant, 
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siguen atesos per professionals, mestres, monitors, educadors... d’acord? És eixa l’esmena, 
perquè l’altre.

Sra. Guillem: I he posat també «espais públics» ―Sra. Obiol: I espais públics―  estudiar la 
possibilitat que els centres educatius o espais públics, això és el que havíem modificat.

Sra. Obiol: Centres educatius o espais públics, d’acord? I en tercer ―Sra. Guillem: 
Adequats, espais públics adequats― es quedaria «que aquest servei s’oferisca a famílies 
amb necessitats justificades, tant econòmiques com de compatibilitat horària, i estudiar la 
possibilitat d’implementar una línia d’ajudes perquè les famílies més vulnerables puguen 
gaudir d’aquest servei». Estem d’acord tots?, sí?, sí? Per tant, jo li les passaré a Secretaria, i 
així ho fem més fàcil, però tots sabem ja el que votem ara? Gràcies.

Sr. Alcalde: Gràcies, per tant, votem eixa proposta d’acord.

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal GUANYAR 
ALCOI, que incorpora les esmenes dels grups municipals SOCIALISTA, PARTIDO 
POPULAR, COMPROMÍS ALCOI, CIUDADANOS i del regidor no adscrit Marcos Eduardo 
Martínez Coloma, quedant en els següents termes:

«Sense cura no podem entendre la nostra vida. De fet, entenem per cura tota aquella 
activitat que suposa "la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la 
necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida. Presenta una doble 
dimensión "material", corporal –realizar tareas concretas con resultados tangibles, atender al 
cuerpo y sus necesidades fisiológicas– e "inmaterial", afectivo-relacional –relativa al 
bienestar emocional." (Pérez Orozco, 2006). Aquest treball genera un nombre enorme 
d'hores dedicades al benestar particular de les persones i amb això al benestar col·lectiu de 
la nostra societat.

Es tracta, a més a més, d'un treball realitzat fonamentalment a l'àmbit familiar i protagonitzat 
per dones. Segons Maria Ángeles Durán (2018) la quantitat d'hores de cura no remunerat 
que reben xiquets i adults a l'Estat espanyol vindria a representar en nombre d'ocupacions a 
temps complet, 11,4 milions. D'eixes hores, la gran majoria (81,1%) són assumides per 
dones. De fet segons l'Enquesta d'Usos del Temps (INE) les dones fan dues hores més al 
dia de treball domèstic i cura que els homes.

I això redunda en una posició secundària de les dones al mercat de treball i per tant unes 
pitjors condicions de treball en un sistema ja molt precaritzat. Les dones són les que 
pateixen més atur, més treball temporal, menys salaris (i per tant menors pensions i altre 
tipus de protecció social), treballs menys prestigiosos... No és per tant estrany que les dones 
patisquen de majors nivells de pobresa i això afecta també als seus fills i filles. Per tant 
estem parlant de condicions de present que s'allargaran en el futur de les nostres societats.
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Des de l'àmbit municipal es poden canviar moltes coses i millorar la vida dels ciutadans si es 
té voluntat. Al Pla Municipal d'Igualtat 2015-2019 que no fa molt prorrogàrem esperant la 
seua actualització es diu així mateix:

"Los municipios pueden apoyar a las familias y a las empresas para conseguir la conciliación 
familiar/laboral, aplicando formulas capaces de responder a esta necesidad que demanda la 
sociedad y en especial las mujeres. Trabajar público la conciliación laboral/familiar las 
mujeres y sobre todo incrementar la calidad de vida. Cuando se habla de Conciliación, 
hablamos de equilibrio en todas las facetas de la vida de una persona, es decir, compaginar 
las responsabilidades familiares, el tiempo para uno mismo y el tiempo libre".

Tot i que la cura dels infants no és l'única font de necessitats de cura, ni tampoc les més 
complicades de cobrir, pensem que abordar aquesta situació pot contribuir fermament a 
solucionar altres àmbits de necessitats d'atenció a les responsabilitats de cura de la 
ciutadania d'Alcoi. De fet, des del nostre grup ja hem demanat serveis de cura als xiquets i 
xiquetes durant les activitats culturals que organitze l'Ajuntament. Una proposta acceptada 
però encara no duta a terme.

En la moció que presentem volem ser més ambiciosos com ja hem vist que ho han sigut 
altres Ajuntaments de l'estat espanyol, per això demanem el següent:

PRIMER.- Estudiar la implementació d'un servei de cura municipal amb l'objectiu de facilitar 
fer compatible la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania d'Alcoi.

SEGON: Estudiar la possibilitat que els centres educatius o espais públics adequats 
romanguen oberts tant en dies lectius com no lectius al llarg de tot l’any durant una llarga 
franja horària i que els xiquets siguen atesos per professionals (mestres – monitors – 
educadors) oferint activitats que suposen per a ells i elles un enriquiment i una font de 
diversió.

TERCER: Que aquest servei s’oferisca a famílies amb necessitats justificades (tant 
econòmiques com d’incompatibilitat horària). I estudiar la possibilitat d’implementar una línia 
d’ajudes perquè les famílies més vulnerables puguen gaudir d’aquest servei.».

El Ple de la Corporació, per majoria dels seus assistents, amb els vots a favor dels 
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i el 
regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), i amb l’abstenció del 
regidor del Grup Municipal VOX (1), aprova la moció.

24. 20659/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256736313140 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

PREGUNTES I PREC SOBRE LA REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

Llig les preguntes i prec, el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«El Centre històric no necessita operacions de maquillatge rehabilitant façanes i ampliant 
voreres solament, requereix un projecte global que planifique quin nucli antic volem i 
mitjançant quines actuacions, i per a això cal una anàlisi simptomàtica seriosa i rigorosa. El 
Centre necessita vida, però la vida no l'aconseguim introduint més comerç o voreres més 
amples -que són actuacions necessàries, però buides si no vénen acompanyades d'una 
actuació integral. La revitalització d'aquest barri l'aconseguirem quan al Centre vinga a viure 
gent. Sense gent, sense xiquets que juguen als parcs, sense veïns i veïnes que compren als 
comerços i que incentiven la creació de nous serveis, sense majors que omplen les 
cafeteries i els carrers, no hi ha vida. Però perquè hi haja vida necessitem que al Centre 
històric siga apetible viure, que tinga els reclams necessaris com perquè famílies 
decidisquen instal·lar-se.

En aquest sentit, des de Guanyar Alcoi ho tenim clar: un dels grans problemes del Centre 
són els habitatges. Actualment la major part dels habitatges no compleixen els requisits ni 
les condicions mínimes com per a fer atractiva la vida al centre amb organitzacions internes 
antigues, patis interiors minúsculs, humitats o poca ventilació que se sumen a problemes de 
manteniment o constructius. La solució passa, per un Pla integral que aborde el Centre 
històric en conjunt, amb un projecte consistent i coherent que aborde prioritàriament els 
habitatges i en el que a més hi haja un replantejament en conjunt de totes les illes d'edificis i 
no d'habitatges aïllats o grups solts.

Preguntes:

 Per què el document del govern 'Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia' elaborat per a presentar projecte a les ajudes dels Fons Europeus no 
inclou cap projecte de rehabilitació d'habitatges al Centre?

 En quin moment es troba la redacció del projecte de rehabilitació de les façanes del 
barri de la Sang que es va acordar al plenari de febrer d'enguany?»

Sr. Alcalde: Primer, quant a l’exposició de motius, clar, parlar de tramitació de façanes del 
centre històric i ampliació de voreres, que és al final reurbanització de carrers, com una 
operació de maquillatge, jo crec que és poc considerat per la seua part, perquè al final la 
reurbanització dels carrers forma part també dels processos de revitalització i de 
regeneració del centre històric, de tots els centres històrics; per tant, no hi ha operacions de 
maquillatge. Però sí que compartim, com estem fent, que la revitalització de centres 
històrics, d’Alcoi i de totes les ciutats, no passa només, evidentment, per eixes actuacions, 
sinó que ha de requerir actuacions integrals com estem impulsant des d’aquest govern, i en 
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el que, com vostés diuen, la revitalització d’habitatges és una de les línies principals per al 
final dotar de vida als centres històrics i al centre d’Alcoi.

Per què no apareix projectes de rehabilitació, que sí que apareixen de construcció i d’altres 
actuacions de regeneració urbana en el centre històric, en el Pla de Recuperació? Mire, a mi 
esta pregunta m’haguera agradat que no la hagueren fet en el plenari, amb tota la 
legitimació i dret que tenen a plantejar al plenari i al govern les preguntes que consideren 
més adients; però fa més d’un mes vam celebrar una reunió amb tots els grups polítics en 
les que vam posar el document, el vaig presentar jo, els vaig dir quins eren els criteris que 
s’havien seguit, que és al final intentar adaptar els projectes que més oportunitats puguen 
tindre a optar a fons europeus. Vaig dir que no era un llistat tancat, que era una llistat obert 
en el que podríem fer aportacions per part dels grups polítics, i que aniríem adaptant en 
funció de cada convocatòria concreta que isquera per vore quins projectes s’adapten millor 
perquè, el que sí que sabem, no sabem totes les convocatòries que van a eixir, però sí que 
sabem que totes les que eixiran van a ser per concurrència competitiva i hi ha una 
oportunitat importantíssima per a este ajuntament i per a tots els ajuntaments d’Espanya, 
d’aprofitar eixos fons europeus per aconseguir els recursos necessaris per a impulsar la 
modernització i transformació de les nostres ciutats. I per tant, que en funció d’eixes 
convocatòries, després parlarà el vicealcalde d’una d’elles, anirem adaptant eixe document 
obert que vam presentar, per tant, un document d’inici. M’haguera agradat que, com han fet 
altres grups, el Grup Guanyar, després d’estudiar eixe document haguera vingut al meu 
despatx, que sempre està obert i torne a repetir-ho, i dir «mira, per què no heu optat per esta 
línia de treball? Per què no heu inclòs estes actuacions? O per què no pensem de la 
forma?». No s’ha produït, prefereixen vostés, com sempre, en compte de vindre, asseure’s, 
dialogar, consensuar, treballar, que és una de les obligacions que tenen tots els grups 
polítics, doncs fem una nota de premsa i en Twitter criticar allò que consideren, sense 
prèviament haver preguntat els motius i les raons, els arguments, i després ja, si no estan 
d’acord, fan legítimament les seues crítiques, les seues consideracions, i inclús poden fer 
alguna proposta també, també.

Per a respondre a esta pregunta, vaig a explicar quina és la situació ara mateix dels 
projectes, centrant-me en la rehabilitació i construcció d’habitatges al centre d’Alcoi, quina és 
la situació que tenim ara com a ciutat. Venim de l’execució d’un ARRU que en els últims tres 
anys ha permés rehabilitar íntegrament 88 habitatges al centre d’Alcoi, amb un projecte de 
col·laboració público-privat, en el carrer La Cordeta, 6; Sant Nicolau, 21; Sant Francesc, 66; 
Santa Rita, 42; Sant Nicolau, 50; Sant Maure, 22; Sant Nicolau, 29; Casablanca, 26; Sant 
Tomàs, 9; Sant Llorenç, 26; Sant Llorenç, 19; País Valencià, 28; Sant Francesc, 56; Sant 
Llorenç, 29, Sant Mateu, 18 i País Valencià, 21. En totes eixes finques 88 habitatges 
rehabilitats; 1,8 milions d’euros d’inversió. 

A més, tenim un ARRU per a, en este cas la construcció d’habitatge públic, 100% públic, en 
solars públics, de l’Ajuntament d’Alcoi, concretament en Sant Mateu, 102-104, per a 
construir 18 habitatges amb una inversió de 2 milions d’euros. 
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Tenim un ARRU de col·laboració público-privat per a la rehabilitació i construcció 
d’habitatges que pretenem construir i rehabilitar 50 habitatges, amb una inversió de 4,3 
milions d’euros.

En estos moments som l’única ciutat de tota la Comunitat Valenciana que té, en els últims 
anys, tres ARRUS aprovats i desenvolupant-se. No hi ha una altra. L’única.

A més d’això, dins de la línia de treball, dins del programa EDUSI, tenim prevista la 
rehabilitació de 16 habitatges també públics, 100% públics, amb una inversió d’un milió 
d’euros que serà en La Sardina, 14; Sant Maure, 13; La Cordeta, 15 i Sant Joan, 19. En 
estos moments tenim ja els projectes i estem preparant la licitació d’eixa rehabilitació 
d’habitatges. 

A més, dins del programa EDUSI tenim un milió d’euros més destinats a la rehabilitació 
també d’habitatges, que estem preparant per a també executar-lo dins del centre històric 
d’Alcoi, com dic amb un milió d’euros més.

A més, vam aconseguir que els tres projectes pilots que impulsa la Conselleria d’Habitatge, i 
vull agrair la sensibilitat i el compromís del vicepresident Dalmau amb la nostra ciutat, un 
d’eixos projectes pilots que va fer per a tota la Comunitat Valenciana, Alcoi és una d’eixes 
tres ciutats en les que va a fer-se un edifici pilot ecoeficient, concretament a Ambaixador 
Irles, amb la construcció de 12 habitatges, i una inversió de 2 milions d’euros. Actualment 
està a punt d’adjudicar-se ja al guanyador del concurs del projecte, que va fer la Conselleria 
per a poder, a partir d’ací, redactar el projecte d’execució i poder licitar les obres.

Per tant, en estos moments, damunt la taula, aprovats projectes, tant els que s’han fet i els 
que estan pendents de fer en els propers 3 anys, hi ha una inversió prevista al centre històric 
d’Alcoi de 12 milions d’euros per a la construcció, rehabilitació de més de 215 habitatges. 
Això aprovat ja, real, amb la resolució damunt la taula. Insuficient per a l’objectiu, però un 
pas important perquè, ja dic, som els únics que hem aconseguit esta quantitat d’ajudes per a 
impulsar la rehabilitació d’habitatges, i també és cert que hem de gestionar, que tampoc és 
fàcil, estes ajudes. És molt bonic dir que fan falta no sé quants milions d’euros per a habilitar 
el centre d’Alcoi, però després el repte no és dir que volem 50, 40, 30 milions d’euros, és 
aconseguir eixos recursos, i este govern, a poc a poc està aconseguint, o almenys més que 
altres, recursos per als objectius de rehabilitació, perquè estem parlant només de 
rehabilitació i construcció d’habitatges.

A més, dins del Pla de Resiliència hi ha previstos també dos milions d’euros per a la 
construcció d’habitatges eficients per a destinar-los a ús social, en el que segurament doncs 
arribarem a eixa quantitat de 250 habitatges construïts, rehabilitats al centre històric d’Alcoi; 
continua sent insuficient.

Per què val la pena detallar totes aquestes inversions, tots estos programes, totes estes 
actuacions que hem fet i que tenim damunt la taula per al centre d’Alcoi?, perquè ara ve la 
pregunta de per què no està la rehabilitació d’habitatges dins dels .... de fons europeus? 
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Perquè dins de les subvencions de les convocatòries de fons europeus, només va haver la 
possibilitat de presentar un projecte per actuació; i hem de presentar el projecte que millor 
s’adapte als requisits, a les valoracions que es facen dins d’eixa línia d’actuació perquè 
anem a competir amb totes les ciutats, i per tant, hem de buscar aquell projecte que més 
puntuació puga tindre i no perdre els recursos. Tant de bo poguérem presentar 10 projectes, 
10 iniciatives i que es triara, en funció de la valoració, quin és el que millor puntuació té, però 
eixa opció no va a estar. No va a estar perquè un del objectius dels fons de resiliència és la 
rapidesa en l’execució, i també això requerix una rapidesa en la resolució de les 
subvencions, i va a limitar-se el número de convocatòries perquè es puguen valorar de 
forma ràpida, un per ciutat, i es puga posar en marxa de la manera més immediata possible.

També és cert que, evidentment estos fons destinats a la rehabilitació i construcció 
d’habitatge, no va a gestionar-los directament el Ministeri, sinó que van a gestionar-se a 
través de les comunitats autònomes, que trauran les convocatòries perquè els ajuntaments 
puguem optar.

En este escenari és difícil que puga encaixar un projecte de rehabilitació en el centre d’Alcoi, 
quan el format, la fórmula va a ser molt pareguda als ARRUS, quan ja tenim tres ARRUS 
aprovats i executant-se en el mateix àmbit, perquè el més probable és que l’administració 
competent diguera, executa els que tens aprovats, que no hi ha cap altra ciutat que tinga 
tres per al mateix àmbit d’actuació, abans de demanar-ne més, perquè, com dic, la gestió 
d’estos ARRUS no és gens fàcil, i també perquè en l’ARRU primer que teníem i el que ha 
permés rehabilitar 88 habitatges al centre d’Alcoi, podrien haver-ne sigut molts més si 
s’hagueren presentat les comunitats, els propietaris, a eixa opció. De fet, hi ha projectes, 
com alguna vegada ha recordat la senyora Zamorano, que tenien el projecte presentat, els 
vam donar la subvenció i van renunciar. 

Per tant, l’objectiu ara és poder acomplir i utilitzar eixos recursos que tenim en tres ARRUS, 
EDUSI, edifici pilot al centre d’Alcoi, i també hi ha una altra raó, a banda d’això, que 
considerem que va a ser difícil que puguen aprovar més subvencions mentre que no 
esgotem les que ja tenim damunt la taula, però també hi ha necessitats en altres barris, en 
altres grups d’habitatges, que mereixen l’oportunitat de poder millorar les seues condicions 
d’habitabilitat, que en alguns casos, com sobretot en el cas de la Font Dolça i en el cas de 
Pare Poveda, necessiten una actuació urgent i tenen problemes d’habitabilitat. I és més, 
hem parlat amb eixos veïns i tenim garantit que si podem optar, que segurament d’eixos 
dos, només podem optar a un, i si podem optar, que ells estan compromesos a aportar la 
part, perquè són projectes de cofinançament, són dos rehabilitacions d’habitatge privat, i 
estan decidits a tirar endavant aportant la seua part, i poder fer les actuacions. I complixen 
els requisits de necessitats de millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat, la regeneració 
de l’entorn urbà, etc. A més són la majoria cases de famílies obreres, amb necessitats 
també de poder actuar ací. En el centre tenim altres problemes també, i és que en molts 
casos és difícil actuar quan els propietaris dels habitatges, el propietaris dels solars, doncs 
en molts casos són bancs, són fons voltor, són financeres, o estan en concurs de creditors, i 
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hi ha una part important, encara que tinguérem tots els diners del món, demà no podríem 
actuar perquè té altres complicacions, altres qüestions que dificulten la gestió després 
d’eixos fons.

I per tant, eixos són els motius pels quals en estos moments no està prevista una actuació 
de rehabilitació, que sí de construcció d’habitatge al centre històric d’Alcoi; però sí que 
estem treballant perquè dins de... segons l’esborrany que tenim del programa d’ajudes a la 
rehabilitació que ha tret el Ministeri, hi haurà 6 línies d’actuació, la primera és el Programa 
d’Ajuda les Actuacions de Rehabilitació a nivell de barri i el Programa d’Ajuda a les 
Actuacions de Rehabilitació a nivell d’edifici, que el què més va a valorar-se és l’aportació 
d’eixa rehabilitació a la millora de l’eficiència energètica; eixe va a ser el criteri bàsic, 
l’eficiència energètica i la sostenibilitat. Per tant, haurem de justificar per a poder obtindre la 
màxima puntuació, que l’actuació va a permetre millorar l’eficiència energètica més d’un 30, 
més d’un 45 o més d’un 60% per a poder ser capaços d’accedir a eixos fons europeus, però 
també hi ha ajudes a la creació d’oficines de rehabilitació, que sí que volem optar i..., 
principalment que tinguem eixa oficina per al centre històric d’Alcoi, i també l’elaboració del 
Llibre d’Edificis ISTEM per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació en els 
que també podrem optar, i l’altre programa és el d’Ajuda a la Construcció d’Habitatges en 
lloguer social en edificis energèticament eficients, que, com ja hem dit, sí que estem pensant  
en el centre històric d’Alcoi per acollir-mos a eixa línia d’ajuda.

I, a la segona pregunta, en quin moment es troba la redacció del projecte de rehabilitació? 
Nosaltres no anem a fer el projecte de rehabilitació de les façanes del barri de La Sang. Ens 
vam reunir amb els veïns i vam acordar que faríem un estudi de possibles solucions per a 
consolidar les façanes del barri de La Sang, no el projecte d’execució sinó eixe estudi que ja 
està encarregat. I també és cert que estem pendents d’una sentència judicial i una 
reclamació d’una part dels propietaris del barri de La Sang contra l’EIGE, l’anterior IVVSA, 
per defectes constructius que hauria d’haver eixit ja la sentència. També, per qüestió de la 
pandèmia s’han retardat tos els processos judicials, i esperem que en este mes de juliol es 
produïsca ja eixa sentència que, si com... vaig a dir, ens agradaria, perquè creiem que és 
així, fa responsable a l’EIGE d’eixe defecte constructiu que ha generat el problema de 
despreniments de part de les façanes en el barri de La Sang, evidentment que l’EIGE 
assumira eixa reparació, i a mes ho fera de forma urgent.

I ara, si vol formular el prec. Crec que li he contestat 
Sr. González: Sí, faig el prec d’un punt únic.

«Que es realitzen els tràmits necessaris per a l'elaboració i la redacció d'un projecte de 
rehabilitació integral del Centre històric d'Alcoi quantificat i temporalitzat i que prioritze els 
habitatges».

Sr. Alcalde: Bé, a banda del que li he comentat de l’oficina de rehabilitació i del llibre de 
rehabilitació, també, dins del programa Conviure que va publicar la Conselleria d’Habitatge 
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fa pocs dies, crec que la setmana passada va eixir, sí que anem a elaborar l’Estratègia Local 
de Rehabilitació, d’acord? Perquè a més també, va ser un criteri. És una estratègia que no 
té cap ciutat en estos moments, ara anem a començar totes les ciutats a elaborar-les, i va a 
ser també tinguda en compte per a futures convocatòries per part de la Conselleria. No vol 
dir que no teníem una estratègia, sinó que eixe document, tal i com ho demana la 
Conselleria, no estava elaborat amb eixos criteris. L’estratègia que tenim en este govern i 
que és sobradament coneguda d’aposta per la rehabilitació i regeneració del centre històric, 
doncs ara, amb esta a la que adoptar, podrem concretar com vosté deia edifici per edifici, 
carrer per carrer, espai urbà per espai urbà, per a poder anar definint totes les actuacions 
necessàries. 

I per tant, sí que s’accepta el prec; però torne a recordar, un dels problemes del centre 
històric que costa molt de resoldre és, primer el nombre de solars que hi ha buits, que estan 
en estos moments... alguns estan en mans de constructores, però que per la situació de 
l’habitatge no estan construint en estos moments, i la gran quantitat de propietats que hi ha 
en mans de fons voltor, d’empreses que han fet fallida, herències endimoniades que és 
impossible localitzar als hereus, perquè són herències que no s’han acceptat, els ...., ací 
està fent una grandíssima tasca la nostra regidora d’Habitatge per a intentar posar ordre en 
eixe embull altament complicat.

I també vull aprofitar per a posar en valor, davant d’eixa preocupació precisament, per a 
poder abordar estos problemes i elaborar eixa estratègia i definir les polítiques públiques, 
Podem va proposar la creació de l’Observatori d’Habitatge, que, la veritat, és a dir, es va 
proposar i va assumir el repte també de posar-se al capdavant, açò també és voluntat real 
de transformar i de millorar la vida dels ciutadans, i està donant uns grans resultats, crec que 
s’ha convertit ja en una ferramenta no útil sinó imprescindible. I també, val recordar, que si 
no m’equivoque som la primera ciutat a més de la Comunitat Valenciana en tindre aquest 
observatori, que estic segur que està servint ja d’exemple per a altres ciutats, per a continuar  
amb eixe camí.

Sr. González: Gràcies. No sé ara... si tinguera una part proporcional del temps de la seua 
intervenció podria respondre a tot, però potser no. 

Quan parlàvem de l’operació de maquillatge de les façanes, déiem en la mateixa exposició 
de motius, déiem que es fan actuacions necessàries però que no són les úniques a fer, és el 
que compartim eixa visió també.

Quan parlàvem dels documents dels fons europeus, doncs això, ens va sobtar que saben 
que hi ha estudis fets, i no apareguera cap projecte de rehabilitació quan sí que apareixen 
d’altres barris, ja ho he explicat. Entenia també que en la proposta que està d’un Pla 
Integral, es podria haver presentat algun projecte més potent, un projecte únic, bé, són 
criteris, com parlàvem, de criteris d’eficiència energètica que es presentaran als... que 
demanaran els fons...  bé.
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En l’estudi de les façanes del barri de La Sang també el mateix, et preguntàvem per vore si 
podia avançar tot el possible i tindre una solució. Sabem que s’havia de fer estudi, hem 
posat projecte però sí que és veritat que era l’estudi, però per després això, elaborar un 
projecte i vore... si no hi ha tampoc fons o recursos propis o de qui... tinga la competència, 
vore on es podia presentar eixe projecte.

Respecte al de... presentar les preguntes al saló de plens. Nosaltres entenem que el saló de 
plens és una forma legítima per a debatre els assumptes que considerem necessaris, 
després, vull dir, nosaltres no diem tampoc... no som nosaltres els que diem que donem 
lliçons de com s’ha de fer i que s’ha de fer i que no, però bé... simplement ens agrada posar 
els debats damunt la taula, i a mi m’alegra també que les explicacions siguen públiques.

Moltes gràcies per tota la informació que ens ha donat. Vam vore també la nota de premsa; 
explicava totes les inversions previstes; però no entenem tampoc... després, amb tot açò... si 
la justificació és aquesta, perquè... entenem que la solució és molt més complexa i que el 
centre no alça cap per açò, perquè la solució és més complexa també que inversions 
úniques, o que els projectes únics.

Si som ―acabe, sí que me n’estic passant de temps, però bé, acabe―... Al final, si som els 
únics que hem aconseguit tantes ajudes, o siga, és un fet que diu vosté; però entenc també 
que el centre d’Alcoi també entenem que és únic en el País Valencià i que té unes 
circumstàncies úniques. I al final, sembla que després de tot este temps, de molt governs ... 
ni tirant la culpa a este govern només, però després de tant de temps sembla que... volen 
que ens conformem amb promeses, i sabem que és complicat però no podem resignar-nos 
a més. Gràcies, només això.

Sr. Alcalde: Vaig a cenyir-me al minut. Les preguntes és que no hi ha límit a la resposta, i jo 
crec que val la pena estes coses, per evitar futures demagògies, explicar-ho i poder detallar-
ho al màxim possible. I no dic que no presenten estes preguntes al Ple, sinó que si abans 
haguérem dialogat, hagueren preguntat, doncs igual serien més precisos en el plantejament 
que fan com a grup polític.

No sé, té una oportunitat que sempre estem a la disposició de tots per a parlar i per a 
resoldre dubtes que tenim, i la majoria de grups polítics fan ús d’eixa possibilitat i es 
reunixen, ens pregunten, proposen, dialoguem, treballem... Vostés tenen una altra 
estratègia, legítima, però jo crec que serien més útils si almenys preguntaren o es 
preocuparen de per què es prenen algunes decisions abans de valorar, i després valorar el 
què entenguen.

Molt ràpid. En el tema de La Sang no encaixa en un projecte europeu. El projecte europeu 
no és un calaix de sastre que puga entrar tot, però sí que estem mirant amb la Conselleria 
d’Habitatge si dins del Programa de conservació, millora i seguretat de la utilització i 
l’accessibilitat en habitatges poguera entrar, que pareix que sí, i almenys una part d’eixes 
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obres pogueren ser subvencionades per la Conselleria. Però ja li dic, a l’espera d’eixa 
resolució judicial per vore si és responsable al 100%, perquè ja seria directament... es faria 
carrec l’EIGE. Gràcies.

25. 20652/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«La Generalitat Valenciana ha obert un procés de pressupostos participatius per a tot el País 
Valencià. Entre les propostes presentades hem pogut comptar fins a 15 procedents d'Alcoi. 
D'aquestes propostes han passat el tall dels avals necessaris un total de 7 propostes, 
aquestes són:

1. Rehabilitació Centre Històric Alcoi

2. Rehabilitar i ampliar l'institut Andreu Sempere

3. Servei de suport comunicatiu a l'escola pública

4. Ampliació de l'hospital Verge dels Lliris

5. Rehabilitació barri la Sang

6. Rehabilitació teatre Principal d'Alcoi

7. Rehabilitació del conjunt històric d'El Molinar

Una vegada acabat el temps de recollida d'avals, comença el període de valoració tècnica i 
en setembre el de les votacions. La ciutadania d'Alcoi podrà votar per aquests projectes per 
a la seua ciutat o per a altres presentats en altres localitats valencianes o el conjunt del país. 
Per eixe motiu entenem que és un moment idoni per demostrar el compromís institucional de 
l'Ajuntament d'Alcoi en la participació ciutadana així com en les propostes del Govern del 
Botànic.

Demanem:

PRIMER.- Que s'elabore una campanya de promoció de la participació en aquests primers 
pressuposts participatius de la Generalitat Valenciana.

SEGON.- Que s'habiliten espais amb ordinadors i assistència perquè la bretxa digital no siga 
un impediment per a exercir els drets de ciutadania en la participació».

Sra. Sanjuán: Sí, gràcies senyor alcalde. Bon dia a tots i a totes.
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Nosaltres creguem que per la nostra trajectòria i bon fer als pressupostos participatius, que 
ja estem a la novena edició, la Conselleria de participació ens va demanar ajuda i 
col·laboració a l’hora de redactar aquests pressupostos participatius de la Generalitat 
Valenciana. Per tant, estem compromesos amb la Conselleria, clar que sí, i hem sigut els 
que hem ajudat a elaborar aquests pressupostos; i per tant, alguna cosa d’Alcoi tenen 
aquests pressupostos. Per això el nostre compromís, per descomptat, i no sols en aquest 
projecte que és el dels pressupostos participatius, també estem col·laborant amb la 
Conselleria de Participació i Transparència en altres, que ja anirem comentant.

Després, sí que volia dir que nosaltres acceptem el prec, perquè precisament estem 
implicats al 100% en aquest projecte, i ja estem fent aquesta difusió i promoció.

Quant al segon punt, al de que s’habiliten espais pel tema de la bretxa digital, doncs també 
dir-li que li acceptem el prec, però també perquè ja estem fent-ho. A la fase d’avals ja 
estava..., és més, ho vaig dir a la ràdio en una tertúlia i a totes les associacions de veïns en 
vàries reunions, els vam dir que disposaven de les instal·lacions del Departament de 
Participació Ciutadana on tots els elements electrònics i d’acompanyament i assessorament 
per part dels tècnics municipals a l’hora de poder fer els avals o poder enregistrar-se i fer-ho 
bé. Vam dir que era de dilluns a dijous, en horari de 9 a 2, això sí, amb cita prèvia. Per tant, 
super fàcil acceptar aquest prec perquè és que estem fent-ho ja.

Sr. González: Gràcies. Bé, simplement això, vull dir, agrair que s’accepte el prec, però vull 
dir, esperem que s’elabore una campanya, com diem, més completa que al final el que s’ha 
fet ara mateix en la part d’avals, que hem vist, per exemple, poblacions més menudes que la 
nostra que s’han mobilitzat molt més de la mà dels seus ajuntaments. I entenem que 
l’ajuntament té més mitjans a l’abast que els que s’han utilitzat. Hem vist, per exemple, que 
s’ha fet una publicació en el Facebook del Departament de Participació, que no és que no la 
critiquem, però creiem que es pot fer més, no?

I el que parlàvem de la bretxa digital, doncs això, si estan posant-se a disposició els mitjans 
tècnics i assessorament, doncs... i que es publicite millor també, doncs millor. 

Entenem que és positiu que es promoguen més. També vull dir, el què parlava de la 
elaboració dels pressupostos, la nostra regidora forma part també de la Comissió de 
Pressupostos Participatius, però bé, al final si... entenem que això, que si... si es vol, que 
entenem que sí, que hi ha un compromís, es pot promoure millor açò, perquè al final el 
benefici serà per a tota la ciutadania d’Alcoi. Gràcies.

Sr. Sanjuán: Bé, millor, per la meua part em sap mal, però ho he fet el millor que sé i el 
millor que podem. 

Després, creguem que la millor plataforma per a poder arribar i donar-difondre tota la 
informació a la ciutadania és dient a les associacions de veïns, que representen a tota la 
ciutat, de quina manera, com i on poden participar en aquests dos processos participatius o 
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en qualsevol altre. Ells han de fer la seua tasca i fer arribar aquesta informació que nosaltres 
els facilitem a la resta de ciutadans.

I després, també voldria recordar dos paraules que ja he dit en algun plenari anterior, i és el 
de competències impròpies; per molt que nosaltres estiguem a favor d’aquests projectes, 
que estem 100% en col·laboració amb la Conselleria, com he dit abans, la publicitat, a més a 
més, l’ha de fer la Conselleria, que és la que té la competència en aquest cas.

Per últim, nosaltres continuarem promocionant i propiciant aquestes i altres iniciatives que 
ens puga demanar la Conselleria, o qualsevol iniciativa que siga beneficiosa per als nostres 
ciutadans i ciutadanes. Gràcies.

26. 20666/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI DE PRÉSTEC DE JOCS DE TAULA

Llig el prec la Sr. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«El joc és un dels recursos fonamentals per a l'aprenentatge dels infants i joves. Entre la 
gran diversitat de formes de joc, els jocs de taula ocupen un lloc cada vegada més important 
davant de l'enorme proliferació de noves propostes en els darrers anys.

Els beneficis d'aquests tipus de jocs són múltiples. A banda de ser divertits fomenten la 
sociabilitat entre iguals, ajuden a entendre i respectar les normes i les dinàmiques de relació 
social, desenvolupen habilitats cognitives i motores... Els centres educatius coneixen 
aquests beneficis i fan servir els jocs de taula com un recurs d'aprenentatge. No obstant 
quan arriba el temps d'estiu molts xiquets, xiquets i joves no tenen els mateixos recursos per 
accedir a aquests jocs que altres. De fet l'estiu és un dels principals agreujadors de la 
desigualtat educativa (i social) entre els més joves.

Precisament des de l'àmbit municipal es pot treballar molt fàcilment i eficient per a pal·liar 
aquestes desigualtats, per exemple proveint d'espais de joc i d'un servei de préstec de jocs.

En aquest sentit formulem la nostra pregunta i prec.

 Tenim a Alcoi un servei públic de préstec de jocs de taula?»

Sra. Baca: Sí, hola bon dia a totes i a tots.

Sí que tenim un servei de préstec, el que passa és que no tenim el sistema que vosté està 
presentant, que està dient que siga molt paregut al que s’utilitza a les biblioteques per als 
llibres i materials audiovisuals.
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Nosaltres també apostem per tindre este servei, però al final el que volem és que els joves 
vinguen al centre, i d’alguna manera socialitzen entre ells i compartisquen, doncs, aquestes 
activitats que, des de Joventut, és el servei que estem promocionant, i que tenim diferents 
jocs de taula i ho promocionen, i inclús també participant amb diferents entitats de la ciutat, 
que la seua tasca principal és la promoció d’aquests jocs.

Per tant, a hores d’ara no podem aprovar-li el prec, però sí que hem parlat amb cultura per a 
l’any que bé o els propers anys poder implementar un servei de ludoteca en diferents zones 
de la ciutat i poder posar a l’abast el servei que vosté proposa, amb la fórmula que proposa.

Sr. Alcalde: Formule el prec.

Sra. Obiol: Bé, ja m’han contestat, però el formule

«Que s'implante un servei de préstec de jocs de taula a la manera en com ho fem amb els 
llibres i els materials audiovisuals.

Com ja m’ha contestat, puc contestar jo també, si? Bé, nosaltres el demanàvem precisament  
perquè coneixíem, a més vam consultar amb biblioteques abans. Era també, per curar-se 
amb salut, i no... perquè, encara que no ho semble, ens curem en salut i preguntem, no 
sempre, en despatxos evitem el preguntar. 

Pensàvem que era una qüestió, entenem les vostres raons respecte a que és important que 
vagen al centre i coneguen el centre, crec que és una bona política, és cert; però va un 
nombre reduït, no pot anar tothom, i la desigualtat afecta a molts xiquets i xiquetes i joves, i 
pensàvem que era un recurs, a més a més, que ja implementen, per a poder evitar aquesta 
desigualtat, que els xiquets i els joves que no poden pagar-se molts jocs puguen llogar-los, o 
no sols pagar-s’ho, potser tastar-los, no? I després, com fem amb els llibres en les 
biblioteques i que podria ser un servei que fan moltíssimes ciutats, que pot ser 
complementari amb el que vostés ja han implementat, i que ens ajudaria a aquests beneficis 
dels jocs de taula per al conjunt de la ciutadania.

Sra. Baca: Sí, com li comentava, a banda que vinguen a gaudir dels serveis que oferim al 
centre, de promoure el centre, també és per una qüestió pedagògica. Estem trobant-nos 
molts joves que estan aïllats en sa casa, amb els jocs, i pensem que açò també és 
important. Animar i promoure, d’alguna manera, fer accions per a incidir en eixa socialització 
tan necessària en trobar-se, en estar junts amb els seus iguals. 

I per tant, com bé diu, no és una opció... o siga són opcions complementàries. Nosaltres, 
des de, Joventut anem a fomentar la socialització, és un servei gratuït en el que poder vindre 
allí i, a més a més, tenen l’incentiu de poder trobar jocs nous amb els que es dinamitzen 
mitjançant  també entitats que coneixen molt bé, i que es dediquen a això, i que també, a 
banda, també es pot promoure l’associacionisme en els jocs de taula, que col·laborem amb 
Domingueros Alcoi, amb Aminoaël, fent, de tant en tant, també sessions o accions 
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setmanals, i per tant, doncs com bé li he dit, actualment no podem posar en marxa per una 
qüestió de viabilitat també econòmica i d’estructura; però sí que, com li he comentat, 
després de parlar amb Cultura, a llag termini o el proper any s’estudiarà la possibilitat de 
posar el servei de ludoteca, a més descentralitzat, perquè vàries zones puguen tindre 
l’accés, poder donar servei d’aquest recurs.

27. 20670/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE LA CARTA OBERTA DE PROFESSIONALS MÈDICS DE 
L'HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS

Sra. Obiol: Sí, bé, vam fer aquestes preguntes abans de la presentació de la declaració 
institucional; per tant, com vostés consideren, les podem enunciar o no. Bé, sempre està bé 
informar, com vosté ha dit. Per tant, les preguntem.

Llig les preguntes la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Arran de la carta aquesta setmana als mitjans de comunicació local, i preguntàvem per: 

 Quin és el coneixement que tenia el govern municipal sobre aquestes mancances? 
Que justament va preguntar un dels nostres companys en la comissió anterior, però 
encara no ens havien facilitat la informació.

 Quines són les accions que ha pres fins al moment per a solucionar els problemes 
exposats? A banda de la Declaració Institucional, evidentment.

 Quines són les accions que prendrà el govern en el futur més immediat?»

Sr. Alcalde: Bé, quin és el coneixement que tenia el govern municipal sobre aquestes 
mancances? Sobre les mancances, no el govern municipal, jo crec que tots tenim 
coneixement des de fa molts anys. No és una qüestió nova, sinó que des de fa dècades els 
hospitals comarcals pateixen de problemes per a cobrir les vacances dels facultatius, i este 
plenari s’ha pronunciat en nombroses ocasions sobre aquesta situació. 

Aquest dèficit s’ha agreujat encara més com a conseqüència de la pandèmia, per una raó 
molt senzilla: no hi ha facultatius en atur, no hi ha en borses de treball, estan exhaurides i, 
per tant, és pràcticament impossible en estos moments poder disposar de més facultatius. 
En el moment que acabaven la carrera, van a la caça, perquè s’incorporen al Servei Públic 
de Salut a més, òbviament, les empreses privades, també van nodrint-se, però hi ha un 
problema greu que no només afecta en estos moments a la Comunitat Valenciana, sinó al 
conjunt d’Espanya. I és que la pandèmia ha exigit més contractacions de facultatius, i no hi 
ha bastants per a cobrir totes les vacants que hi ha.
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La protesta concretament que va generar que vora 70 facultatius es manifestaren, no era 
només per esta mancança, que com dic és històrica i agreujada per la pandèmia, sinó per la 
proposta per part de la Gerència de, a l’hora de cobrir una necessitat que es produïx sempre 
en estiu, que són les guàrdies del Servei d’Urgències, cobrir les guàrdies, sinó guàrdies, 
cobrir el Servei d’Urgències.

Quan es va produir, jo vaig parlar amb el gerent de l’Àrea de Salut, vaig parlar també amb 
metges que estaven manifestant-se en contra d’eixa decisió, i em van comentar que estaven 
convocats a una reunió en la que anaven a buscar una altra solució, i pareix, tal i com m’ha 
traslladat el gerent i com ha eixit també públicament en la premsa, que han arribat a un 
acord per, una vegada més, amb un gran esforç per part dels nostres facultatius, doncs 
cobrir eixa necessitat que es produïx en estiu, que començava ahir, el dia 1 de juliol, per a 
poder cobrir també les vacances que es produïxen.

També vaig contactar amb la consellera per a traslladar-li una vegada més el problema que 
estem patint, a l’igual que fa uns mesos en el tema dels anestesistes, i em va traslladar 
també que era plenament coneixedora d’eixa situació, i evidentment em va traslladar també 
el problema que té la Conselleria per a contractar per a qualsevol hospital nous facultatius, 
però que evidentment, en el cas dels hospitals comarcals, encara més, no? Perquè el 
problema és que s’oferixen eixes places, però ningú opta a d’ella.

I quines accions prendrà? Jo crec que és un tema que no s’ha de deixar. En el seu moment 
m’ho va traslladar la consellera, que estaven buscant fórmules per a intentar, sense ser fàcil,  
dins de la funció pública, però sí incentivar d’alguna manera, i no només econòmicament, el 
que els facultatius opten per els hospitals comarcals, doncs igual amb una major valoració a 
l’hora d’optar a una oposició, un reconeixement d’algun tipus. Estan buscant eixes fórmules 
que s’ajusten també, perquè totes eixes fórmules després han de passar per la negociació 
col·lectiva, evidentment; però sí que buscar fórmules perquè tinga un valor afegit el fet de 
prestar els serveis com a metge en un hospital comarcal.

28. 20421/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A COL·LOCAR UN PAS DE VIANANTS AL CARRER EL CAMÍ

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

«En la Calle El Camí, entre la glorieta y el cruce con la calle Cavaller Merita, solo hay al final 
de esta, un paso de peatones para poder cruzar. Esto provoca que los viandantes tengan 
que recorrer una distancia considerable para poder cruzar a la otra acera. Puesto que el 
movimiento comercial en la zona es muy fluido, el tráfico rodado también ha aumentado y 
los accesos para llegar a la otra acera, en la zona de la glorieta, se comparan con una 
Gymkana, bordillos altos de difícil accesibilidad, tanto para personas mayores que utilizan 
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accesorios para mejorar su movilidad, personas con movilidad reducida, carros de niños, 
etc.

Entendemos que realizar una actuación de tal envergadura, para mejorar la accesibilidad y 
movilidad de la zona, es necesario tiempo y dinero, por lo que realizamos el siguiente 
ruego:

 que el departamento de accesibilidad, estudie la posibilidad de colocar un paso de 
peatones, entre la glorieta y la intersección con la calle Casimiro Barello, para facilitar 
el cruce al otro lado de la calle, y la colocación de dispositivos reductores de 
velocidad sobre la superficie de rodamiento de la vía».

Sr. Jordi Martínez: Gràcies, alcalde. Acceptem el prec. És cert també que la zona que 
vosté parla, que té una traçada un poc complicada perquè ix d’una corba, i ací hi ha, entre 
l’entrador del supermercat que existix allí i diversos guals, tenim dificultat perquè una vegada 
que fem un pas de vianants, no voldríem només deixar-lo baix, sinó que voldríem elevar-lo 
perquè els altres que es donen de cautxú són prou molestos, en estos hauríem de fer una 
intervenció. Però acceptem el prec, i intentarem fer-ho al més aviat.

Sr. Abad: Pues gracias por aceptar el ruego, porque esta queja nos ha llegado de los 
vecinos, que tienen dificultad para cruzar al otro lado, ya sea para ir hacia el supermercado 
que existe o para dar la vuelta al otro lado de la calle. Vale, muchísimas gracias.

29. 20421/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A LA COL·LOCACIÓ DE SENYALÍSTICA SEMAFÒRICA EN LA BIFURCACIÓ 
DE PUJADA CAP A PAÍS VALENCIÀ, DES DEL CARRER D'ALACANT

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

«Las nuevas modificaciones en la señalización del los últimos meses, a causa de la 
peatonalización, han provocado indirectamente, cambiar hábitos y costumbres en nuestra 
forma de circular por las calles de la ciudad, especialmente en las de acceso al centro de 
Alcoy.

Después de un cierto tiempo de adaptación, los usuarios de la vía pública, son los mejores 
jueces para detectar posibles problemas y proponer mejoras que faciliten el tráfico.

Un caso que genera ciertos problemas de retención, es al llegar al final de la calle Alicante, 
con dos carriles en sentido único, donde el semáforo que da acceso hacia al puente o hacia 
la Avenida País valencia, al cambiar el luminoso del semáforo de rojo a verde, solo facilita la 
circulación al carril izquierdo mientras que el derecho continua en color rojo, generando una 
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retención del tráfico para quién circula por el carril derecho de la calle Alicante. La mayoría 
de estos vehículos no tienen la intención de circular hacia la Avenida País Valencia, y al 
continuar este semáforo en rojo, dificulta la circulación del tráfico.

Por lo que realizamos el siguiente ruego:

 que al semáforo de acceso a la Avenida País Valencia, se le añada un luminoso de 
color ámbar intermitente, sin perjuicio del paso de peatones siguiente, cuando los 
semáforos cambien a color verde para iniciar la circulación de los dos carriles».

Sr. Jordi Martínez: Sí, acceptem el prec. Només tinga en compte una qüestió, bé dos. Una, 
que el que vosté parla que quan baixen per La Beniata i giren al País Valencià estiguera en 
ambre, en compte d’estar en roig, amb la qual cosa tampoc, si hi haguera encreuament de 
vianants tampoc alleujaríem, un poc sí, però no definitivament. I ací jo crec que la solució 
més definitiva podria ser, una vegada que s’entregue la N-340, que esperem que siga 
prompte, poder senyalitzar, perquè el tram ja és nostre, senyalitzar-ho d’una altra manera la 
baixada de La Beniata. És a dir, fins ara no podien posar-se..., intentar senyalitzar-ho d’una 
altra manera que clarifique des de molt abans qui va al Centre pel País Valencià, i qui 
continua camí.

Sr. Abad: Vale, pues nos quedamos con la segunda opción, que si más adelante se puede 
estudiar la mejora de la señalización, pues no haría falta incluir el semáforo en ámbar 
intermitente. Muchas gracias.

30. 20421/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A PRESTAR EL SERVEI D'ECOPARC MÒBIL A LES URBANITZACIONS

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

«El Ecoparque móvil pretende acercar a los vecinos el sistema de recogida para que no 
tengan que desplazarse y ademas puedan reciclar al lado de casa.

Debido al progresivo aumento de residentes en las urbanizaciones del municipio de Alcoy, a 
consecuencia de la Covid-19, que se verá aumentado más en la época estival, desde VOX 
Alcoy proponemos el siguiente ruego:

 que el departamento de Transición Ecológica, estudie la posibilidad de ofrecer este 
servicio a las zonas urbanizadas con los representantes de las urbanizaciones, para 
que se formalice un calendario y ubicación para prestar el servicio de Ecoparque 
Móvil a las urbanizaciones del municipio».
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Sr. Silvestre: Sí, bona vesprada de nou. 

A vore, en principi no li accepte el prec; però vaig a explicar-li-ho un poc, segons ho planteja. 
És a dir, a priori li dic que no... que no, el que passa que sí que anem... a vore, sí que anem 
a estudiar la possibilitat, més que la possibilitat vore què podem fer ací. Per què li dic açò? Li 
dic açò perquè s’ha d’entendre primer el que és el servei d’Ecoparc. És a dir, el servei 
d’Ecoparc és un servei extraordinari, i que hem de fer també un poquet de pedagogia en 
este sentit. Que la gent ha d’entendre que són coses un poc extraordinàries de residus que 
generem, i que normalment hauríem de portar a l’Ecoparc que tenim. Sí que és veritat que 
ara estem utilitzant un Ecoparc mòbil que anirà menejant-se pels diferents barris, però que jo 
entenc també que estes persones que viuen en les urbanitzacions, això és una segona 
residència i que moltes vegades baixen a Alcoi, per tant, poden fer ús tant de l’Ecoparc com 
de l’Ecoparc mòbil que va menejant-se en els diferents barris. També sabeu que tenim 
l’Ecoparc del consorci que anirà menejant-se, i que no sé si en un futur incrementaran més 
dies o més ecoparcs mòbils.

Per això li dic que, malgrat tot açò el que estic dient-li, estudiarem la possibilitat. Potser, 
sobretot, en determinades èpoques on hi ha un poc més de confluència, que no hi ha tanta 
gent potser o disminuïx en els barris o perquè la gent se’n va de vacances potser es podria 
estudiar. Per això li dic que em compromet a estudiar-ho, encara que no li promet res, en el 
sentit de dir «doncs vas dir que...», en eixe sentit eh... per això volia aclarir-li-ho.

Sr. Abad: Bien, no entiendo porque no me acepta el ruego, si luego me ha dicho que lo va a 
estudiar, pero bien.

I sí que es verdad que estas personas suelen bajar a la ciudad a hacer sus cosas, sus 
visitas, lo que tengan que hacer; pero les obliga también a llenar el coche de los muebles o 
restos que tengan que depositar en el Ecoparque móvil o incluso en el Ecoparque. Por eso, 
ya que es un servicio que en teoría… en teoría no, que todos pagamos con los impuestos, 
pues el estudiar acercarles esta posibilidad a ellos, no estaría de más. Solamente es que se 
estudie. I como ha dicho, dependiendo de las épocas estivales, si se aumenta pues sería 
recomendable que pudieran participar, no tener que desplazarse a la ciudad a depositar los 
restos. Gracias.

Sr. Silvestre: Sí, a vore, tinga en compte també una cosa, el servei de voluminosos actua 
també en les urbanitzacions, és a dir, que estos usuaris que vosté està dient, necessiten 
tirar mobles o necessiten tirar electrodomèstics o alguna altra cosa que entre dins del servei 
de voluminosos, actua el servei. És a dir, ho dic jo perquè potser estes persones no ho 
sabem, que poden cridar al servei de voluminosos, i el servei de voluminosos acudix.

Respecte al que diu que són... sí, sí, està clar que són usuaris i paguen, però és a dir, este 
servei no està limitat per a d’ells. És a dir, ells poden utilitzar-lo. L’únic que passa és que no 
poden utilitzar-lo potser tan a prop de casa. Que de totes maneres ho estudiarem, però que 
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entenguem un poquet el això. Si després tinguérem, no sé, estic parlant un poc... si 
disposant de dos o tres ecoparcs mòbils, doncs possiblement..., o d’un altre ecoparc mòbil, 
que en un futur potser disposem, doncs potser després sí que podria anar menejant-se. Al 
final, tinguem en compte que la intenció és reciclar al màxim i, sobretot, gestionar al màxim 
els residus, d’acord? És a dir, que ho tinguem en compte, d’acord?

31. 20540/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS

El Grup Municipal socialista presenta la següent moció.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correus juga un indubtable paper per 
a contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica del país, tant a nivell estatal, com a 
autonòmic i especialment en l'àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les 
localitats i municipis de l'Estat, garantint la prestació d'un servei públic a la ciutadania, 
empreses i administracions en la totalitat dels nuclis de població, al marge de la seua 
rendibilitat econòmica.

Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2 milions 
d'empreses (més del 99% són pimes) i un total de 7.100 punts d'atenció en l'àmbit rural 
(carters/es rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.

Els Serveis Postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials i reconeguts 
com un element de vertebració i cohesió territorial, són un valor arrelat en la vida social dels 
municipis des de la prestació d'un Servei Públic, contribuint al desenvolupament econòmic 
d'aquests, facilitant i donant accessibilitat al dret de ciutadans/as, comerços, empreses i 
administracions a disposar d'un servei postal a preu assequible i de qualitat. Però amb les 
actuals polítiques estratègiques i de gestió de l'Adreça de Correus aquest dret s'està limitant.

Concretament en la localitat d'Alcoi, l'empresa SAE Correus i Telègrafs S.A., S.M.E. ha 
suprimit 12 llocs de treball en els últims anys i ha decidit suprimir altres 4 llocs durant el 
2021. Així mateix, hem tingut coneixement que l'empresa pública està duent a terme una 
retallada en la contractació que està deixant sense cobrir l'ocupació estructural així com els 
permisos i qualsevol tipus d'absència dels treballadors i treballadores.

A conseqüència d'aquesta decisió, amb tota seguretat, els serveis de distribució postal 
prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment baixaran la seua qualitat dràsticament, 
amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i empresaris/àries d'Alcoi.

Igualment manifestem que aquesta decisió s'adopta sense que, prèviament, s'haja consultat 
o informat per cap via a l'Administració Local d'aquest municipi, per la qual cosa 
desconeixem els motius pels quals s'adopta, i a més no se li ha donat ocasió de poder ser 
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escoltada malgrat afectar directament els interessos dels ciutadans/as als quals 
legítimament representem.

L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense lloc a dubte que:

Tots els/es usuaris remitents o destinataris d'enviaments postals tenen dret a un servei 
postal universal de qualitat prestat de manera permanent, en tot el territori nacional i a preus 
assequibles, almenys cinc dies a la setmana, conforme a la normativa europea i nacional 
d'aplicació.

L'abast i la prestació efectiva del servei postal universal hauran de respondre als principis de 
cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o condició 
personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el servei, i haurà d'adequar-
se permanentment a les condicions tècniques,econòmiques, socials i territorials i a les 
necessitats dels usuaris, en particular en matèria de densitat de punts d'accés i 
d'accessibilitat a aquests, sense menyscapte de la seua qualitat.

Per tot el que s'ha exposat, el Ple de l'Ajuntament d'Alcoi, a través d'aquesta MOCIÓ, 

REQUEREIX A:

LA SAE CORREUS I TELEGRAFOS, S.M.E.

A la SOCIETAT ESTATAL DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS (SEPI)

Al MINISTERI D'HISENDA

Al MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

I Al GOVERN DE LA NACIÓ

perquè adopten les següents mesures, que entenem necessàries per a garantir la prestació 
dels serveis postals i la seua permanència en aquest Municipi:

1a.- Afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals suprimits en la Unitat de 
Repartiment d'Alcoi necessaris per a oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

2a.- Mantindre la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb suficients 
treballadors i treballadores que permeta les corresponents substitucions per malaltia, 
permisos o vacances.

3a.- Garantia dels compromisos de finançament que permeten en la nostra localitat, complint 
els paràmetres de qualitat determinats per Llei, el correcte acompliment de la prestació dels 
serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans/as reben el repartiment de 
correspondència 5 dies a la setmana com dóna el mandat la Directiva Postal europea.
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Es donarà trasllat d'aquest acord al Govern de la Nació i a tots els Grups Parlamentaris del 
Congrés de Diputats, a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, a la Societat Estatal de 
Participacions Industrials (SEPI), al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al 
Ministeri d'Hisenda.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, entenc que la moció es manté com a moció, no és 
declaració institucional la que vam traslladar, per tant, llegim els punts d’acord.

El Sr. Jordi Martínez, portaveu del Grup Municipal Socialista llig els punts d’acord.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde.

Es curioso que el propio Partido Socialista, que colocó como presidente de Correos a Juan 
Manuel Serrano, hombre de confianza de Sánchez, quien las primeras semanas de mandato  
destituyo a numerosos altos directivos y los sustituyó por personas afines al actual 
presidente, traiga esta moción sobre la empresa pública controlada por el propio presidente 
de su partido. Vox ya pidió en el Concreso de los Diputados el cese del presidente de 
Correos por estar su mandato constantemente rodeado de polémica.

La supresión de 12 puestos de trabajo en Alcoy en los últimos años, y la decisión de 
suprimir otros 4 más durante el presente, perjudica a nuestro municipio. En el pleno de mayo 
presentamos una enmienda que no fue aceptada y pudo provocar la retirada de esta 
moción. Debido a que los directamente afectados son los ciudadanos de Alcoy que verán 
mermado el servicio de Correos, no vamos a volver a presentar la enmienda, aunque el 
principal problema sigue siendo el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, puesto a 
dedo por el PSOE.

Mi voto será abstención.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Bé, des de Podem entenem que… ens agradaria que aquesta moció no haguera tingut ni 
tan sols debat perquè pensem que hauria de ser una declaració institucional que tinguera el 
suport de tots els grups polítics, com hem vist en altres mocions durant aquesta sessió.

El servei postal de Correus, al cap i a la fi, doncs forma part de la xarxa de serveis públics 
del nostre país, i com s’exposa a la mateixa moció, la pandèmia ha posat en relleu la 
importància que els serveis públics tenen per a la vida quotidiana de tots i de totes. I el 
servei postal que presta Correus, doncs no és cap excepció, perquè és un element que 
vertebra i que cohesiona i que, a més, contribueix al desenvolupament econòmic, i com la 
resta, és necessari enfortir i garantir tots els serveis públics. Tots ells, també aquest servei 
postal per a garantir que la qualitat d’este servei, doncs, no siga deficient i que estiga a 
l’altura del que mereix la ciutadania, i per tant, donarem suport a la moció.
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Sra. Rosa García: Sí bueno, un poco en el mismo sentido. Yo quería decir que vamos a 
apoyar esta moción, por supuestísimo, y que me alegro muchísimo de que finalmente se 
haya presentado porque nos da la oportunidad de que una reivindicación que es de justicia 
se pueda aprobar, aunque no fuera por unanimidad.

Sr. Jordi Martínez: Sí, moltes gràcies, aclarir només que esta moció és una reivindicació 
dels treballadors de l’oficina de Correus d’Alcoi. Si els treballadors de l’oficina de Correus 
d’Alcoi hagueren volgut posar en la seua moció que volien el cessament o la dimissió del 
president, jo crec que també ho hagueren pogut posar, i sobretot, el que vull dir-li és que, 
perquè el director de Correus siga un càrrec nomenat dins de l’estat que puga tindre tots els 
ministeris no puguem parlar, jo crec que en això no puc estar d’acord amb vosté.

Hi ha reivindicacions d’estos treballadors contínuament, nosaltres creiem que és un 
problema que afecta en particular a l’oficina d’Alcoi, i com a tal, creiem que hem de donar 
suport a totes estes reivindicacions. A partir d’ací, si els propis treballadors han mantingut el 
mateix text que van presentar fa un mes, nosaltres jo crec que hem de donar-los suport 
entre tots, i que eixa reivindicació tan local, també puga fer-se ressò en este saló de plens.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Bé, a mi també m’haguera agradat que fora una declaració institucional, i també m’agradaria 
que no sempre ens agradara als altres, sinó que a vegades també alguns cediren de cara 
als altres. Però bé, en el tema que ens ocupa, com bé ha dit el senyor Martínez, és una 
reivindicació dels treballadors de Correus, és una cosa que ens toca de prop a la nostra 
ciutat i, per tant, problemes potser d’un àmbit més extramunicipal i més d’altes esferes, 
doncs s’haurien de debatre en altres llocs. 

I per tant, jo vaig a donar suport a la moció, per descomptat, i considere que en estos punts 
hauríem d’estar tots més de la mà. Gràcies.

Sr. Abad: Sí, señor Martínez, la verdad es que es una reivindicación de los trabajadores de 
Correos, de la oficina de aquí de Alcoy, por eso mismo, desde Vox no vamos a presentar 
otra vez la enmienda, y como sabemos que va a salir adelante esta moción, pues nuestro 
voto, como he dicho antes, será abstención y así no perjudicaremos a nadie. Gracias.

Sra. Obiol: Bon dia de nou.

Nosaltres, bé, aprofitaré esta segona intervenció per a donar suport a les demandes dels 
treballadors i les treballadores de Correus, que sabem que estan passant-ho malament; 
sobretot els que han d’arribar a petites poblacions, i res més. Sí, potser aprofitar també per 
a…, sé que no entra dins de la moció, però no estaria malament que en algun moment 
poguérem també donar suport a que no es privatitze, no? Aquests intents de privatització 
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que al final acaben, com hem vist en altres empreses públiques anteriorment privatitzades, 
perjudicant als seus treballadors. Gràcies.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot va a ser afirmatiu en el fet de donar suport 
als treballadors de Correus en les seues demandes.

El que sí que ens agradaria, ho vam fer ja en l’anterior vegada, quan es va presentar 
aquesta moció, que anàrem una miqueta més enllà, que és el que he parlat amb el portaveu 
socialista, que eixa defensa del servei de Correus poguera estendre’s al servei rural de la 
nostra zona, que també pateix de greus problemes, i que ens agradaria que a partir d’ara 
poguérem treballar i consensuar....

Sr. Cantó: Gràcies.

Sí, és una reivindicació, conforme ha dit el portaveu del grup Socialista, que hem de fer 
nostra, no tenim cap problema. Compartim aquella opinió que va donar el senyor alcalde en 
el seu dia de que el tiempo de Pedro Sánchez se había acabado, però fins que acabe i ell 
se’n adone de que ha acabado, pues és al Govern Socialista de Madrid al que se li ha 
demanar estes reivindicacions i donem suport a la moció, i al Govern Socialista d’Alcoi en 
este cas.  Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez: No res, agrair a tots fer-se més ressò del que ha dit el portaveu de 
Compromís, també les intervencions que han fet de tots, es traslladarà als companys de..., 
bé als companys, als treballadors de l’oficina de correus d’Alcoi, jo crec que este acord que 
hem pres hui ací. I és cert, com deia el portaveu de Compromís, que s’hauria de fer un debat 
també més ample sobre el tema d’eixos serveis rurals, de comarques d’interior com les 
nostres que es veuen molt afectades, i crec que tindrem oportunitats per a poder-ho fer. 
Gràcies.

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal SOCIALISTA.

El Ple de la Corporació, per majoria dels seus assistents, amb els vots a favor dels 
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (11), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i el 
regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), i amb l’abstenció del 
regidor del Grup Municipal VOX (1), aprova la moció presentada pel grup municipal 
SOCIALISTA.

32. 20596/2021 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
PREGUNTA SOBRE FONS EUROPEUS DE RESILIÈNCIA
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Llig la pregunta la Sr. Moltó, regidora del Grup Municipal Socialista.

«Quina valoració i terminis contempla el govern municipal sobre els fons europeus de 
resiliència?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou, senyor alcalde.

Bé, algú pot semblar-li estrany que el partit en el govern es pregunte a sí mateix en un 
plenari. Jo crec per a este govern municipal el plenari també és una forma de comunicar-se 
directament amb els seus ciutadans, i no només ara d’esta manera telemàtica, sinó que ha 
sigut durant anys de manera presencial. I jo crec que a partir d’ara, podrem, a banda de 
contestar a preguntes de l’oposició, les aportacions que es fan des dels distints grups de 
l’oposició, i eixa tasca fiscalitzadora; també donar la nostra opinió i eixa informació al 
ciutadans.

El Ple municipal, com qualsevol parlament, bé siga l’autonòmic o bé siga el nacional, és un 
espai on tenen intervenció tant els grups de l’oposició com els propis del govern, per posar 
en valor actuacions o circumstàncies que puguen ser d’interés per a tots els veïns i, per tant, 
creiem oportú fer-se ressò d’estes notícies o d’esta qüestió dels fons europeus, i ens 
agradaria valorar positivament tots estos fons. Com estava dient abans l’alcalde, els primers 
fons europeus que van a arribar van a ser pròximament, en una pròxima convocatòria que 
estarà al caure, es creien que era sobre finals del mes de juny o juliol. I en eixa primera 
convocatòria, que nosaltres li hem dit que siga un pla d’implantació de zones de baixes 
emissions a la ciutat d’Alcoi i, per tant, al centre històric d’Alcoi, que reafirma encara més 
l’aposta decidida per fer un pla integral en tot el casc històric. Ací anem a tindre un pla que 
tindrà al voltant dels 45 euros per habitant. És a dir, que 2.700.000 euros d’eixos plans 
vindran a la ciutat d’Alcoi. La setmana passada teníem una reunió amb el ministeri per 
concretar tant la quantitat com més o menys els terminis. Es va obrir un termini que estarà 
obert durant el mes de juliol, i al qual podrem presentar eixos plans, en este cas el Pla 
d’Implantació de Zones de Baixes Emissions, perquè principalment van a ser fons per a 
plans i per a actuacions que estiguen molt madurs, o inclús que estiguen acabats.

Per tant, una de les maneres que consideràvem oportunes per presentar-nos a estos plans, i 
que siguen viables perquè també són de concurrència competitiva, és que els tinguérem 
molt treballats.

En este cas, les zones de baixes emissions pertanyen també als temes de mobilitat, i 
podrien entrar distintes qüestions, seria des de l’adquisició, des de la inversió nova o des de 
inversions tecnològiques a altre tipus de projectes.

Nosaltres hem fet un primer esborrany per a presentar a estos plans, que passaria per la... 
vàries actuacions que serien un conjunt per als plans de recuperació i transformació i 
resiliència; però en este cas com a una zona de baixes emissions, que seria l’electrificació 
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de la flota amb recursos d’estos plans, una «sensorització» integral del casc històric d’Alcoi i 
la integració en la plataforma SmartCity; també faríem un sistema de control 
d’estacionament en les zones de càrrega i descàrrega per millorar la càrrega i descàrrega 
dels comerços en el centre de la ciutat; entrarien també la gestió IoT dels aparcaments 
públics dissuasius que anem a elaborar; també tindríem un projecte sobre el carril bici 
estructural entre el centre històric i l’eixample de la nostra ciutat, i que podria entrar dins 
d’eixos 2.700.000 euros;  també podem ja, com diem, incorporar projectes que estiguen molt 
madurs i que tinguen darrere un document, com puga ser l’estacionament dissuasiu de La 
Riba; també parlem de la reurbanització probable del carrer L’Escola; i també reurbanitzar, 
que també ho havíem tractat en temes d’accessibilitat, tot el que és el carrer Joan Cantó i 
l’entorn; també el carrer Sant Josep i les transversals, que estem treballant ara de Sant 
Francesc, com puguen ser Sant Maure, El Tap i Santa Rita, podrien acollir-se a este tipus de 
pla, i per tant, al finançament que, encara que ja hem fet, ens vindria molt bé que tornara 
com a inversió a l’ajuntament; i també dos projectes que pogueren ser la reurbanització del 
carrer Sant Nicolau i la reurbanització del carrer Sant Llorenç. Alguns com la reurbanització i 
la millora de l’accessibilitat urbana del carrer Sant Mateu, que a partir del dilluns estarà 
acabada, podrien incloure’s. 

I considerem que és un dels plans més importants d’estos plans de recuperació i 
transformació que van a donar-se en la nostra ciutat, i que, com ha dit l’alcalde, comença 
per una de les zones que més important és per a este govern, que és el centre de la ciutat, 
que és el centre de tots els alcoians.

33. 20442/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ PER A L'ESTUDI DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA CV62 ENTRE 
AZTENETA D’ALBAIDA I MONTAVERNER

Sra. Payá: Sí bueno, creo que se ha convertido en declaración institucional, con las 
aportaciones del Partido Socialista.

Sr. Alcalde: Pase a llegir la declaració.

Sra. Payá: Sí, leo la… el texto expositivo y los puntos de acuerdo. Antes que nada quería 
agradecer el apoyo de toda la Corporación por esta reivindicación que favorece a la ciudad y 
a toda la comarca.

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha aprobado 
definitivamente el Proyecto Básico "Autovía L'Olleria-Gandia CV-60. Tramo: L'Olleria-
Terrateig"
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Esta actuación, aprobada en noviembre de 2020, convertirá en autovía la carretera CV-60 
en el tramo comprendido entre su inicio, en el enlace con la autovía A-7 en L´Olleria, y el 
tramo de carretera CV-60 ya duplicado, en las proximidades de Terrateig.

La carretera CV-60 conecta, de oeste a este, las comarcas de L'Alcoià, El Comtat, La Vall 
d'Albaida, La Costera, La Safor y La Marina. La conversión definitiva de esta carretera 
convencional en autovía es una infraestructura históricamente reivindicada por la sociedad 
para conectar las comarcas centrales valencianas, mejorando la conexión entre la costa y el 
interior. 

No obstante, el actual planteamiento del proyecto no mejora la conexión directa de las 
comarcas de L’Alcoià y El Comtat. La conexión con la CV-60 a través de la CV-62 desde 
Atzeneta d’Albaida hasta Montaverner, utilizada por los vecinos de estas comarcas, es un 
tramo de calzada única, con un carril por sentido y una complicada y peligrosa doble 
incorporación a la actual carretera.

Mantener las actuales condiciones de la CV-62 obliga a los conductores procedentes de las 
comarcas de L’Alcoià y El Comtat a desplazarse 20 kilómetros más por la A7 hasta L’Ollería 
para acceder a la nueva CV- 60. De lo contrario, deberán transitar por una vía de menor 
capacidad y velocidad y, además, de mayor riesgo para llegar a la nueva CV-60.

Por todo lo expuesto, el pleno del Ayuntamiento de Alcoy propone el siguiente

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Obras Públicas a estudiar 
desdoblar la carretera CV-62 entre Atzeneta d'Albaida y Montaverner, así como  
estudiar las posibles mejoras funcionales a dicha carretera». 

34. 20455/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTA I PREC SOBRE L'ORDENANÇA DE CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS 
D'ALCOI 

El Grupo Municipal del Partido Popular presentó la siguiente pregunta y ruego:

«PREGUNTA

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dejar de aplicar la disposición transitoria y cortar 
por completo el tránsito generalizado de vehículos en la calle de San Nicolás?

RUEGO

El 18 febrero de 2021 el Boletín Oficial de la Provincia publicó la Ordenanza de 
Peatonalización de Alcoy. Desde su entrada en vigor se han producido disfunciones que 
pueden provocar efectos contrarios a los que busca la norma.
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Independientemente del rechazo social que ha provocado la ordenanza, y por el cual 
debería haberse frenado su aplicación, es obvio que estas disfunciones y las consecuencias 
que provocan hacen necesario introducir de forma urgente modificaciones en la normativa.

Por una parte, modificaciones para que los vecinos del Centro que no están empadronados 
en la ciudad y tienen propiedades en el barrio puedan obtener permiso para acceder al área 
de la peatonalización. Las actuales restricciones provocan que vecinos del Centro que no 
están empadronados en Alcoy porque residen en otros municipios pero que tienen en el 
barrio su propiedad como única vivienda en la ciudad no puedan acceder a sus viviendas.

Por otra parte, cambios para ampliar el horario de carga y descarga, cuya limitación, genera 
dificultades tanto a los distribuidores como a los negocios a los que abastecen.

Por los motivos expuestos proponemos el siguiente

ACUERDO

 Que, previa convocatoria de la comisión de seguimiento de la Ordenanza de 
Peatonalización, se introduzcan las siguientes modificaciones en la ordenanza:

Art. 8 Autorización para residente

1. Se concederá cuando la persona física sea propietaria de inmueble o resida 
en régimen de alquiler en la zona de prioridad peatonal. En caso de que una 
misma persona física sea propietaria de más de un inmueble, solo podrá 
obtener un único permiso.

Art. 9 Autorización para residentes con movilidad reducida

1. Se concederá cuando la persona física sea propietaria de inmueble o resida 
en régimen de alquiler en la zona de prioridad peatonal y disponga de un 
certificado de discapacidad o de movilidad reducida temporal. En caso de que 
una misma persona física sea propietaria de más de un inmueble, solo podrá 
obtener un único permiso.

Anexo II

Horarios de carga y descarga

 Lunes a viernes de 06.30h a 11.30h y de 19.30h a 20.30h

 Sábados de 06.30h a 10.30h»

Lee la pregunta el Sr. Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.

 «Quan té previst el Govern deixar d'aplicar la disposició transitòria i tallar per complet 
el trànsit generalitzat de vehicles al carrer de Sant Nicolau?»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. 

Bé, com vam acordar en el text de l’ordenança, abans de final de 2021 s’aplicaria eixa 
qüestió. Tot és que en tot este procés d’ací a final d’eixe punt que vam marcar tots, que hi 
haguera cap canvi que creguérem tots que és oportú o no ho és; però normalment, nosaltres 
el que fem es complir el que es comprometem. Vostés es van comprometre amb mi a donar 
suport a l’ordenança si féiem una sèrie de punts que es van admetre tots, i després no ho va 
complir. Nosaltres farem al revés, nosaltres complirem el que vam acordar, i així ho 
deixaré… i així ho vam deixar escrit.

Sr. Ruiz: Formule el prec

 «Que, prèvia convocatòria de la comissió de seguiment de l'Ordenança de 
Peatonalització, s'introduïsquen les següents modificacions en l'ordenança:

Art. 8 Autorització per a resident

1. Es concedirà quan la persona física siga propietària d'immoble o residisca 
en règim de lloguer en la zona de prioritat peatonal. En cas que una mateixa 
persona física siga propietària de més d'un immoble, sols podrà obtenir un 
únic permís.

Art. 9 Autorització per a residents amb mobilitat reduïda

1. Es concedirà quan la persona física siga propietària d'immoble o residisca 
en règim de lloguer en la zona de prioritat peatonal i dispose d'un certificat de 
discapacitat o de mobilitat reduïda temporal. En cas que una persona física 
siga propietària de més d'un immoble, només podrà obtindre un permís únic.

Annex II

Horaris de càrrega i descàrrega 

 que s’amplie dilluns a divendres de 06.30h del matí a 11.30h i es 
mantinga de 19.30h a 20.30h per la vesprada

 i els dissabtes s’amplie de 06.30h del matí a 10.30h»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Doncs no puc acceptar-li el prec, sobretot… 

 Primera, jo crec que per un tema de forma. Jo crec que esta proposta que ha fet 
vosté l’hauria de fer en la comissió, que es debatera allí, i després ja voríem si una 
vegada es debat allí i estem tots més o menys d’acord, passaria després al plenari; 
però també és lliure vosté de fer-ho ací. 
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 Dos, perquè jo voldria explicar que, ja s’ha explicat crec que moltes voltes, que es va 
decidir que foren les persones empadronades als que afectava directament el 
permís. Per tant, no als propietaris d’una segona vivenda en el centre, perquè açò és 
una segona vivenda. Quan tens una primera vivenda i una segona, la segona 
vivenda creiem que no era oportú que tinguera també eixos permisos. És cert també, 
que en eixa comissió podríem plantejar si en determinades dates que ens convinga a 
tots, es podria canviar, o crec que forma part de la ordenança i en el debat es va 
parlar d’això, de determinats dies puntuals en que la gent que fos de fora poguera 
saltar-se, per dir-ho d’alguna manera, tot el tema de l’ordenança, puga ser en Festes 
de Sant Jordi per unes necessitats que la gent puga anar o Festes de Nadal.

Però ací el més important, és que ho vam dir el primer dia, i eixa és la filosofia d’esta 
ordenança de conversió en zona de vianants, és que hi haja la menor quantitat de cotxes 
possible al centre. Perquè estem marcats per les polítiques europees, com déiem abans, 
que marquen zones de baixes emissions, que les ciutats de més de 50.000 habitants hem 
d’aconseguir sí o sí, açò no va a ser una opció. Vosté vol llevar la conversió en zona de 
vianants d’Alcoi, així ho ha dit. Això vosté vol llevar la conversió en zona de vianants, però 
és que vindrà un dia en el qual les autoritats europees l’obligaran a vosté a posar-la. Vosté, 
açò pot quedar-li molt bé de cara al veïnat. «Jo canviaré la conversió en zona de vianants», 
no, crec que serà el primer, si algun dia arriba, que ho farà; perquè totes les conversions en 
zones de vianants han continuat, totes, totes, totes han continuat.

Per tant, jo crec que no li puc acceptar el prec. Dir-li que..., perquè s’il·lustre un poc també i 
que sàpiga quina és la situació que hi ha o quina realitat hi ha. Que s’han fet 1.899 
sol·licituds de permisos per al centre, no ha sigut qualsevol cosa, dels quals s’han autoritzat 
1.639, és el 87% de les sol·licituds. Vol dir que, de les 1.400 persones censades que teníem 
al centre, hem donat més de les persones censades. Per tant, hem afavorit a comerciants, 
hem afavorit a propietaris, hem afavorit a gent que està empadronada i jo, el que no puc 
entendre és com vosté encara està en esta pel·lícula d’eliminar la conversió en zona de 
vianants.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.

És públic i notori, perquè ho han dit, el govern també, que en el moment en que governem 
anem a llevar l’actual ordenança de conversió en zona de vianants per a treballar amb els 
veïns, els comerciants i amb els experts, que existixen els experts senyor Martínez, una 
proposta que realment atenga a les necessitats del barri; però fins que això arribe, serà 
prompte, però no imminent, per tant, hem de començar a reconéixer que l’actual ordenança 
té una sèrie de disfuncions que provoquen problemes. Problemes que estan patint els 
nostres veïns dia a dia, per això esta proposta. Vosté igual, senyor Martínez, no els patix, 
però els nostres veïns i els nostres comerciants ens estan demanant estos canvis.
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En primer lloc, perquè hi ha persones, veïnes d’Alcoi, que han hagut de marxar fora, 
probablement per la falta d’oportunitats de les seues polítiques, que quan tornen a Alcoi 
només tenen una vivenda, i està en el centre, i vostés no els donen permís perquè no estan 
empadronats. Eixe és un cas flagrant.

I el segon, és el dels comerciants que han tingut la bona notícia d’una nova obertura 
comercial en el carrer de Sant Nicolau. Sí, sap vosté que si no canvia l’horari de càrrega i 
descàrrega, en el moment en que tanquen Sant Nicolau, que no s’atrevix a dir quan, vosté 
no s’atrevix a dir quan van a tallar-lo, en el moment en que això es produïsca, este negoci no 
podrà subministrar-se i va a tindre seriosos problemes. Vosté igual té igual, són coses del 
Partit Popular i de les seues pel·lícules. Doncs, baixe al carrer i parle amb la gent, i atenga 
les necessitats. Perquè tot el món entenem que la conversió en zona de vianants té uns 
efectes positius, però hem d’entendre que en una zona deprimida com el Centre, pot 
generar uns problemes contraris. Unes conseqüències que no han previst, perquè ja vam dir 
en el seu moment que aquesta ordenança estava poc madura, estava molt verda per a ser 
aprovada, es generen una sèrie de problemes no previstos, perquè el primer que ens diuen 
els experts, és que en aquests tipus de mesures, el que s’ha de fer és contemplar totes les 
possibles casuístiques, i això no ho han fet. I van apareixent-ne dia a dia, anem a donar-li 
resposta. Moltes gràcies

Sr. Jordi Martínez: Bé, ja ens dirà quins són eixos experts que té vosté en eixa cartera. 
Nosaltres els experts que tenim és, un gabinet que es va contractar que està adscrit a 
Arquitectura, una empresa local, amb autònom local, que donem faena a persones d’Alcoi i 
els tècnics municipals. Vosté igual, probablement portarà algú més sofisticat.

Jo sé que a vosté, que s’òbriguen comerços en el carrer Sant Llorenç, està pegant-li però... 
de ple. Jo vaig comptar per damunt l’altre dia, que des de que està la conversió en zona de 
vianants hi ha cinc projectes nous de comerç i n’ha tancat un. Ha tancat un i se n’han obert 
cinc. Jo en el de Sant Nicolau, la veritat és que no el sé, no el conec, no el conec 
probablement; però ací, fins i tot parlant l’altre dia amb gent d’esta plataforma que era la del 
Centre digne, amb comerciants d’eixa plataforma d’un Centre digne que vaig tindre el gust 
de tindre una reunió amb ells, vam parlar que nosaltres estàvem ací per a resoldre els seus 
problemes, i quan van començar a plantejar-nos els problemes, van anar resolent-se, i van 
anar resolent-se. Diga-li a eixe comerç o a eixa oportunitat que va a obrir-se en el carrer 
Sant Nicolau que vinga al carrer de mobilitat, que ho arreglarem. Perquè ací hem vingut a 
resoldre els problemes de la gent, dels ciutadans i dels comerciants.

Una altra cosa és que vosté, açò, intente forçar la màquina, la conversió en zona de 
vianants no... però a mi, és la seua llibertat. Ací al final valorarà el poble d’Alcoi si la 
conversió en zona de vianants ha sigut bona o no. I valoraran els comerciants si s’han 
generat oportunitats d’obertures o no.
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35. 20466/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL 

Lee las preguntas la Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

 «¿Han informado todos los organismos o administraciones que deben hacerlo con 
carácter preceptivo para aprobar el Plan General Estructural?»

Sr. Jordi Martínez: A la versión del Plan General Estructural de mayo de 2019, no.

Sra. Lirio García:

 «¿Qué organismos o administraciones faltan por informar?»

Sr. Jordi Martínez: 

 La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

 El Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas 

 El Patricova

 Vaersa

 La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental sobre el Plan Acústico 
Municipal

 y el Ministerio de Fomento, en ferrocarriles.

Sra. Lirio García:

 «¿Cuántos informes o dictámenes ha recibido el Ayuntamiento de Alcoy referentes al 
PGE desde su aprobación en mayo de 2019?»

Sr. Jordi Martínez: 13.

Sra. Lirio García:

 «¿Qué organismos o administraciones han emitido dichos informes?»

Sr. Jordi Martínez: Las administraciones competentes, que son las siguientes: 
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 ADIF, ha emitido dos; Ordenación del Territorio; VAERSA; telecomunicaciones; de 
movilidad también han existido dos; de la Confederación Hidrográfica; de Transporte 
y Planificación Viaria; de la Conselleria de Educación, la sección de catálogo; de la 
Conselleria de Agricultura, en la sección de residuos, de paisaje y el Ministerio de 
Fomento, en la subsección de carreteras.

Sra. Lirio García:

 «¿Ha remitido el Ayuntamiento la documentación necesaria para subsanar los 
problemas detectados en todos los informes?»

Sr. Jordi Martínez: No, se han mantenido diferentes reuniones, y el equipo redactor pues 
está resolviendo los reparos que tienen estos.

Sra. Lirio García:

 «¿Cuántos informes desfavorables han sido subsanados después de que el 
Ayuntamiento haya realizado las correcciones o cambios pertinentes?»

Sr. Jordi Martínez: De la versión final del Plan General Estructural de mayo de 2019 hasta 
la fecha, ninguno.

36. 20471/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTES XALETS FONT ROJA 
El  Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, 
presenta las siguientes preguntas:

«Tras las últimas noticias en cuanto a la rehabilitación de los chalets de la Font Roja, de los 
cuales se prevé una actuación sobre 4 de los 14 anteriormente existentes, y tras los intentos 
fallidos en 2013 y 2019, 

¿El proyecto de estos chalets y albergue es el definitivo?

¿Qué motivos llevan al aumento de presupuesto de 250.000 a 460.000€?

¿Se podría aportar información más amplia al respecto?»

Lee las preguntas el Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma, concejal no adscrito del 
Ayuntamiento de Alcoy.
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«Després de l'aparició de les últimes notícies al respecte de la rehabilitació dels xalets de la 
Font Roja, de 4 sobre les 14 que hi havia allí, este projecte de habilitació dels xalets i de fer 
l’alberg és el definitiu ja?»

Sr. Jordi Martínez: Li conteste perquè m’acaben de passar la informació. Li l’havia demanat 
al departament, que no tenia les preguntes... que ens han contestat.

A vore, sobre el tema de la modificació. El projecte sí que és el definitiu, val! Li conte també 
si vol les altres preguntes, l’augment de les partides? ―Sr. Marcos Martínez: Sí―

Per una part s’han actualitzat els preus, l’IPC del 6,7 de les partides que figuraven i que ara, 
en este últim projecte es van redactar; també el canvi d’ús que es parlava en el projecte 
primigeni, que s’ha transformat en un alberg i que, per tant, també ha incrementat una sèrie 
de treballs que es fan en els mateixos xalets i, sobretot, també la revisió d’algunes partides 
que han pujat de preu, com puguen ser els materials que s’utilitzen.

De totes maneres, a la seua disposició també tindrà el projecte, per si volguera consultar els 
increments tant de l’un com de l’altre... com el projecte definitiu.

37. 20471/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTA PREC SOBRE EL CONTROL DE PLAGUES 

Llig les preguntes i el prec el Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma, regidor no adscrit de 
l’Ajuntament d’Alcoi

«Quan arriben estes dates sempre aflora el tema de les plagues dels insectes a la nostra 
població.

S'ha complit amb el protocol de fumigació i prevenció a este efecte?»

Sr. Jordi Martínez: Sí, s’ha realitzat la campanya tal i com estava previst en juny, en el 
contracte no hi ha hagut cap qüestió fora del normal que l’empresa haja manifestat en la 
seua activitat.

Sr. Marcos Martínez: 

«En algunes zones d'Alcoi, comencen a aparéixer i de manera significativa les paneroles, 
per la qual faria el següent PREC:

 Que es vigile la població d'aquests insectes i es prenguen les mesures oportunes 
perquè ocasionen els menys malestars possibles».
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Sr. Jordi Martínez: Sí, li acceptem el prec. És cert, també, que a l’empresa quan li 
comuniquem des de l’ajuntament algun cas puntual que puga donar-se, actua ràpidament. Si 
vostés tenen cap qüestió en concret, doncs ho traslladen al departament i així li ho 
traslladarem a l’empresa concessionària.

Sr. Marcos Martínez: D’acord, doncs, moltes gràcies per acceptar el prec, i així ho farem.

38. 20471/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREC PER A RECUPERAR EL PAGAMENT EN EFECTIU EN ELS AUTOBUSOS. 

Sr. Marcos Martínez: Este prec no fa falta perquè ja s’ha posat… ja ha entrat en vigor el 
poder pagar en efectiu en els autobusos, aleshores, ja no té cap validesa. Gràcies.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

Sra. Secretaria: Sí, es una propuesta para el señalamiento… para fijar las fiestas locales 
para los años 2021 y 2022. No ha pasado por comisión informativa y hay que ratificar la 
inclusión en el orden del día por razón de urgencia.

Sr. Alcalde: Sí, la raó de la urgència és coneguda per tots els grups. Va confirmar que no se 
celebrarien les festes patronals en honor a Sant Jordi en el 2021, i per tant, eixos dos dies 
que teníem pendents d’assignar hem de distribuir-los en el calendari abans que finalitze 
l’any, i les Festes de Moros i Cristians per al 2022, i d’acord amb eixa planificació. També 
proposem els dos dies festius per poder gaudir tots els alcoians i alcoianes d’eixos dies 
festius. 

Per tant votem primer la urgència...

A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, por unanimidad 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:

39. 20279/2021 FESTES 
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2021 I 2022
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S’inicia l’expedient per a l’aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament de la proposta per a elevar 
a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball per aprovar les 
dos festivitats locals amb caràcter retribuït i no recuperable de 2021 i 2022:
-  el 11 d’octubre i el 19 de novembre d’enguany; i
- el 22 i 23 d’abril de l'any que ve.

Que per a aquest any:

1.- La resolució de 23 de desembre de 2020, del Conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprovà el calendari de festes locals, retribuïdes i 
no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l’any 2021.

2.- A conseqüència de l’evolució de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, aquesta 
corporació local va comunicar el seu acord de sessió ordinària del 5 de març del present, 
per proposar que es deixe sense efecte els dies festius de caràcter local de 2021. 

3.- Vista la resolució de 23 d’abril de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 23 de 
desembre de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l’any 2021, en que es deixa sense determinar 
els festius locals d’aquest municipi.

Es proposa les dos festivitats locals amb caràcter retribuït i no recuperable el 11 d’octubre i 
el 19 de novembre de 2021.

Que per al any que ve:

1.-  El President de l'Associació de Sant Jordi, proposta per a la celebració de la Trilogia de 
les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi, els dies 22, 23, i 24 d'abril de 2022.

2.- La demanda d'una part de la població és mantindre les dates tradicionals de les Festes 
de Sant Jordi en els dies 22, 23 i 24 d'abril; el 24 d'abril coincidix en diumenge, per tant no 
és laboral.

3.- Les demandes plantejades per molts ciutadans i col·lectius de persones que desenrotllen 
els seus treballs fora de la nostra ciutat, cursen estudis en les universitats d'altres 
poblacions o tenen la seua residència en poblacions que no són Alcoi, a més dels distints 
interessos econòmics que existixen i que demanden que la trilogia festera se celebre en cap 
de setmana, pels beneficis econòmics que li reporten a la xarxa econòmica d'aquesta ciutat.

4.- Aquests últims anys, les festes patronals de Sant Jordi es van celebrar els caps de 
setmana, i les superfícies comercials van fer ús de la seua llibertat d'horari exercint la seua 
activitat comercial així com l'obertura de les mateixes en els dies assenyalats com a festius 
locals.
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5.- Segons disposa l'article 14 de l'Estatut de l’Associació de Sant Jordi i basant-se en que 
de forma tradicional en anys anteriors, excepte en aquelles ocasions excepcionalment s'ha 
traslladat la celebració de la Trilogia Festera a dates diferents de les habituals, a 
conseqüència de la celebració de la Setmana Santa en data molt retardada, aquests s'han 
vingut celebrant de forma general, els dies 22, 23, i 24 del mes d'abril del respectiu any en 
curs.»

Es proposa les dos festivitats locals amb caràcter retribuït i no recuperable el 22 i 23 d’abril 
de 2022.

Aquest expedient s’ha d’aprovar pel Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de servei a les persones: 

1.- Consta l’informe amb el dictamen favorable de la sessió del Consell Econòmic i Social de 
la Ciutat d’Alcoi, subscrit pel seu secretari, dels dies proposats per al 2021 i 2022.

2.- Aquest expedient s’ha aprovar pel Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa de Servei a les Persones. 

3.- Atès que l'equip de govern municipal té previst elevar proposta al Ple d'aquest 
Ajuntament, el divendres, 2 de juliol del present, i que no hi ha sessió de la Comissió 
Informativa de Servicis a les Persones fins a la data.

4.- Que prèviament hauria de dictaminar la Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
però, davant la pressa d’aprovació i remissió a l’organisme interessat, es donarà compte en 
la pròxima sessió que es celebre.

Consta l’informe favorable del Departament de Festes.

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi té competència per a proposar la designació i aprovació, per 
l'organisme que corresponga, dels dos dies festius locals de conformitat amb el que establix 
l'article 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist l'anterior, l'Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
polítics municipals SOCIALISTA (11), PARTIT POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), CIUDADANOS (1) i el regidor no adscrit Marcos 
Eduardo Martínez Coloma (1), i amb el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX (1), 
adopta els següents acords:
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Primer.-  Aprovar la proposta per a elevar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball per aprovar les dos festivitats locals amb caràcter retribuït i no 
recuperable:
-  el 11 d’octubre i el 19 de novembre de 2021; i
- el 22 i 23 d’abril de 2022.

Segon.- Traslladar aquest acord plenari a la Direcció Territorial de Treball de Labora – 
Alacant, depenent de la Generalitat Valenciana, per a l'elaboració del Calendari Laboral de 
Festes per al pròxim any 2021. 

Tercer.- Traslladar del present acord a l'Associació de Sant Jordi d'Alcoi i procedir a la 
publicació del mateix en la corresponent pàgina web d'aquest Ajuntament. 

Quart.- Donar compte aquesta resolució a la Comissió Informativa de Serveis a les 
persones.

PRECS I PREGUNTES:

40. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC A TOTS ELS GRUPS PERQUÈ INTENTÀREM PARLAR I NO MANIPULAR, I NO 
MENTIR

Sr. Obiol: Sí, bé, jo volia fer..., a la manera com he vist que fa el senyor portaveu del Grup 
Socialista, i que per tant, si és legítim per al seu grup supose que per a nosaltres també, un 
prec a tots els grups, que és que intentàrem parlar i no manipular, i no mentir sobretot, 
perquè acabem d’escoltar en aquest plenari que Guanyar va privatitzar la recollida de 
residus urbans. I bé, Guanyar existix des de dos mil... des de la legislatura anterior, només, i 
que jo sàpiga, per tant Guanyar, i ho sé bé, no ha estat mai en un govern. Per tant, no ha 
pogut mai privatitzar res... mai res.

I quan estava un dels partits que forma part d’aquesta plataforma, que és Esquerra Unida, 
en el govern, tot i que conec les raons perquè va passar això, i tinc confiança absoluta tant 
en Paco Agulló, com en Jordi Tormo, com en Estefania Blanes en aquell moment, i no 
entraré en això, sí que és cert que va ser una decisió de govern. Per tant, si en el cas que 
Esquerra Unida va privatitzar els residus, o potser estic equivocada i el Partit Socialista va 
votar en contra d’això. Si va votar en contra senyor Martínez, segur que em pot esmenar, i si 
no va votar en contra, és una decisió de govern, perquè sinó supose que totes estes 
actuacions del centre històric que ha enumerat el senyor alcalde, també són nostres. 
Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Només un prec, no? No sé què m’ha demanat, però li conteste.

Sra. Obiol: He fet com vosté. Una reflexió prec, no? No cal que em conteste si no vol. Si vol 
contestar-me, em contesta, o els altres grups, perquè també l’he adreçat als altres grups.
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Sr. Jordi Martínez: No sé, si me la fa a mi, jo li conteste el que jo entenc, perquè m’imagine 
que és pel que li he dit jo... té raó vosté, Guanyar no estava en eixe procés; però també vaig 
a explicar-li. Mire, el que jo vull dir amb açò, està clar que Guanyar, i té vosté raó, no va 
privatitzar l’aigua... ai l’aigua!, el servei de la recollida. El que em vaig encarregar de dir-li a 
la seua companya Estefania Blanes, al seu company Paco Agulló, quan estaven en este 
saló de plenaris i sempre feien referència als serveis públics, és que la proposta que va 
portar Paco Agulló refrendada pel tècnic del Departament de Medi Ambient posat a dit, 
perquè també és posat... vostés també en tenien posats a dit, nosaltres en teníem posats, 
però vostés també en tenien, parlava que la gestió dels residus urbans havia de ser, en la 
primera fulla, i vaig a fer-me una foto per a dur-la sempre damunt per poder-ho compartir en 
xarxes, per si em diuen alguna cosa, parlava que el servei havia de ser exclusivament un 
servei indirecte, i això ho va portar, no al govern, que no va ser una decisió del govern. És 
que vosté potser la història no la coneix. Un mes abans d’acabar-se la legislatura, perquè de 
vegades em diuen a mi que jo tarde molt en fer les coses. Un mes abans d’acabar-se la 
legislatura, després d’estar quatre anys al front d’un govern, a tots els grups de l’oposició i 
els del govern els va portar Paco Agulló, tres mesos abans no, dos mesos abans, en el mes 
de març, ens va portar eixa proposta amb eixa gestió indirecta de la brossa, i es va acabar la 
legislatura. Veu quina gestió més bona va fer?

Aleshores, li ho dic perquè sàpiga que les persones que estaven al front d’Esquerra Unida, 
que crec que estan integrades en la seua plataforma municipalista, estaven per la gestió 
indirecta dels residus d’esta ciutat.

Sra. Obiol: Gràcies, però jo..., el meu prec no era això. El meu prec era que deixarem de 
manipular la informació i de parlar de reunions internes, i coses que nosaltres tenim altres 
informacions i que, per tant, no és així. Ni Guanyar va estar ni nosaltres vam privatitzar, i 
vostés estaven en el govern; per tant, van aprovar eixes decisions. I per tant són copartícips  
d’eixes decisions que nosaltres sabem com van funcionar, que he dit, que recalce la meua 
confiança amb els anteriors, la meua la de Pablo, en els anteriors companys Jordi Tormo, 
Paco Agulló, Estefania Blanes, i també Vicent Galbis, que sí que era un assessor nostre, 
però va passar per un procés.

Sr. Jordi Martínez: Sí, per un procés intern del seu partit.

Sr. Alcalde: Perdonen, el prec que ha formulat ja no hi ha més...

41. GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES I PREC SOBRE EL PIPICAN A LA ZONA DE CANTAGALLET

Sr. Ferrándiz: Gràcies, alcalde. Jo vaig a parlar del que li interessa a la gent al carrer, 
encara que siga fora de l’ordre del dia.

Els veïns del barri de Cantagallet ens han fet arribar la seua preocupació perquè el pipicàn 
del barri de Cantagallet sembla que fa un any que es va començar a fer, i està amb una 
tanca al voltant i demés. Em sembla que ens comenten que falta fer algunes actuacions a la 
part de dins o algunes adequacions a la part de dins, però que consideren que porta un any 
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parat. I bé, volíem preguntar quin era l’estat en que es trobava actualment, i, si podia ser, 
doncs, que s’obrira, com més aviat millor, perquè els veïns de la zona el puguen gaudir.

Sr. Jordi Martínez: A vore, jo crec que la senyora Sanjuán s’haurà espantat quan ha sentit 
«els veïns del barri de Cantagallet», perquè clar, ací van creant-se associacions que estan 
integrades en distints..., però m’imagine que serà part del veïnat d’allí que els haurà 
traslladat... part del veïnat de la Zona Alta, perquè allí és una reivindicació que fa temps que 
està ―Sr. Ferrándiz: Correcte―.

D’entrada no és un pipicà. Nosaltres el que entenem és que allò és una zona d’esbarjo de 
mascotes, i que volem implementar en fer l’estany que hi ha allí. Un projecte d’aigua per a 
gossos, que en altres poblacions s’han fet, i jo crec que ha tingut èxit. No volíem obrir-lo 
perquè nosaltres creiem que el més important d’estes instal·lacions no és fer-les, sinó 
després poder-les mantindre. Miguel Juan Reig quan estava de regidor en les últimes 
setmanes, estàvem ja intentant tancar un acord amb la protectora, perquè creiem que són 
els que millor ens poden assessorar i ajudar-nos a mantindre un espai com eixe perquè 
coneixen la realitat de les mascotes, dels animals de companyia.

Per tant, nosaltres anem a reprendre de la mà de la senyora Sanjuán amb la protectora, a 
vore amb quin sistema podem gestionar eixe espai. Quan tinguem feta la inversió que hi ha 
d’aigua, més les que tenim actualment, poder-ho obrir al públic.

Sr. Ferrándiz: Sí, bé, primer disculpeu per l’error. Evidentment és la zona de Cantagallet i 
no el barri de Cantagallet. Però bé, simplement fem la pregunta, doncs per poder traslladar 
una resposta als veïns de la zona, que ens van fer arribar la seua preocupació. I agraïm que 
vaja a tractar-se d’obrir com més aviat millor.

42. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE L’ESTAT EN QUE ES TROBA LA DENÚNICA DE LA REGIDORIA 
D’IGUALTAT RESPECTE ALS CARTELLS MISÒGINS I HOMÒFOBS APAREGUTS EN 
DIFERENTS OCASIONS A LA NOSTRA CIUTAT

Sra. Guillem: Gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu.

Nosaltres voldríem saber en quin estat es troba la denúncia de la Regidoria d’Igualtat 
respecte als cartells misògins i homòfobs apareguts en diferents ocasions a la nostra ciutat 
des del passat octubre.

Sra. De Gracia: És que no he sentit el principi, perdona no té sentit el principi.

Sra. Guillem: Val, simplement el què volem saber és en quin punt es troba la denúncia que 
va posar la Regidoria d’Igualtat respecte als cartells misògins i homòfobs que van aparéixer 
ja a la ciutat des del passat mes d’octubre.

Sra. De Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, senyora Guillem, el procés està en mans de 
la Policia, tal i com li vam comentar. No obstant això, nosaltres treballem tal i com ens van 
assessorar els del Servei Orienta d’Alacant, que ens van dir que el que havíem de fer era 
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treballar per la ciutat, donar visibilitat, donar nom als col·lectius, que pogueren treballar, 
reivindicar, traure banderes, traure colors i traure i treballar sobretot, en tota la població.

Com vosté sap, hem fet algunes actuacions davant diferents actuacions, promovem la 
igualtat, promovem la no violència, i això és el que estem fent.

Sra. Guillem: A vore, jo no estic qüestionant ací si es dona suport a les associacions o les 
diferents actuacions, estic preguntat sobre un cas molt concret, una denúncia. Perquè 
resulta que aquesta persona l’han pillada ara mateix a Alacant, i bé, perquè aquesta 
detenció tinga més solidesa és imprescindible les denúncies prèvies. Per tant, clar, volem 
saber també quins passos van a seguir-se des d’ací amb eixa denúncia que vosté diu que sí 
que va posar. Per tant, vull dir, no estic qüestionant en estos moments les actuacions que 
estiga fent, estic parlant en concret sobre esta denúncia.

Sra. De Gràcia: Com bé li he contestat, està en mans de la Policia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:40 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.
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