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Ple

ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 30 de juliol de 2021, en aquesta casa 
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-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:39 horas, del día 30 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 han convocado.

Debido 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 dos intérpretes del lenguaje de signos, pertenecientes a FESORD.

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i a tots. Vull saludar també a tots aquells que ens segueixen a través de les 
xarxes socials i el canal YouTube. Iniciem la sessió ordinària del plenari. 

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

1. 20297/2021 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES: 12-04-2021 (EXTRAORDINÀRIA), 07-05-2021 (ORDINÀRIA) I 
24-05-2021 (EXTRAORDINÀRIA)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los 
días 12-04-2021 (extraordinaria), 07-05-2021 (ordinaria) y 24-05-2021 (extraordinaria)

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y 
el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el siguiente acuerdo:

Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 12-04-2021 
(extraordinaria), 07-05-2021 (ordinaria) y 24-05-2021 (extraordinaria).

2. 20297/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Lamentem la pèrdua de l’empresari alcoià Francisco Jover Pérez, fundador de l’empresa 
Francisco Jover, S.A., empresari innovador i pioner, ha estat partidari de l’associacionisme 
empresarial i va ser impulsor de “Dato Asociación”, juntament amb altres empresaris. Al llarg 
de la seua trajectòria va rebre nombrosos reconeixements. Ha estat una persona implicada 
en la vida econòmica de la nostra ciutat i ha portat el nom d’Alcoi allà per on va anar. 
Traslladem el nostre condol als seus familiars i amics.
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I felicitem el gimnasta alcoià Néstor Abad. La nostra ciutat ha estat present en els Jocs 
Olímpics de Tòquio de la mà d’aquest grandíssim esportista, que és un exemple de treball, 
lluita i superació. Són molt pocs els esportistes que poden arribar a uns Jocs Olímpics i 
Néstor Abad ja hi ha estat en dues edicions, i això és tot un orgull per a la nostra ciutat.

Correspondència:
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació dels escrits següents, rebuts a 
l’Ajuntament d’Alcoi:

 De la Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial (Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública), escrit de 07-07-2021 (RGE núm. 2021029668)  
referent a la Declaració Institucional per al reforç del servei d’anestèsia de l’Hospital 
Verge dels Lliris (Ple 07-05-2021) 

 Del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, escrit de 13-07-2021 (RGE 
núm. 2021029763) referent a l’acord adoptat en la sessió del Ple de 02-07-2021 
sobre la Moció  en defensa del servei públic de Correus

 De la Subdirecció General de Planificació i Organització Assistencial (Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública), escrit de 21-07-2021 (RGE núm. 2021030804) 
referent a la Declaració Institucional de Millora Servei d’Urgències (Ple 02-07-2021) 

El Ple de la Corporació en queda assabentat.

3. 22751/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.05.2021/033.

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que 
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general 
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser 
utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:

- El gasto es específico y determinado.

- No puede demorarse a ejercicios posteriores.

- No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.
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El gasto se financia con:

- Bajas de otras partida.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de 
ejecución del presupuesto.

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

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de 
2020 por créditos extraordinarios nº 1.05.2021/033 que se financiarán con bajas de otras 
partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

06464.42200.48900
SUBV.ACTIV.ENTIDAD GESTION Y MODERNIZACIÓN 
COTES BAIXES 15.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 15.000,00

06464.43320.22610 ACTIV.PLAN IMPULSO INDUSTRIAL -15.000,00

TOTAL FINANCIACIÓN CON BAJAS -15.000,00

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

4. 5520/2021 INTERVENCIÓ 
APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2020.

Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020, previo 
un primer informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas del día 14 de junio de 2021, 
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ha sido sometida a exposición pública según Edicto de fecha 15 de junio de 2021, expuesto 
en el Tablón de la Casa Consistorial, en los términos y plazos legales sin que se hayan 
presentado reclamaciones u observaciones, según se acredita mediante certificado 
expedido por la Secretaría General de 8 de julio de 2021.

Estando integrada la Cuenta General únicamente por la de la propia Entidad y habiéndose 
facilitado en su día incluso copia de los documentos más significativos a los representantes 
de los distintos grupos políticos.

Vista la propuesta de la Alcaldía así como el dictamen favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales 
del grupo municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del grupo 
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos 
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI 
(2) y VOX (1) y el Concejal No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el 
siguiente acuerdo:

ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General rendida, correspondiente al ejercicio 
2020. 

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

La cuenta general es el examen final de la gestión económica que ha realizado el gobierno 
durante el año, y en este examen el gobierno suspende, de ahí nuestro voto contrario a la 
cuenta general. 

Y, ¿por qué suspende? Pues suspende porque el déficit del ayuntamiento se dispara, en 
2020 el remanente negativo de tesorería o déficit acumulado, aumentó un 51,72% respecto 
al año anterior; suspende porque el nivel de inversión es bajísimo, el 79% de las inversiones 
reales previstas en el presupuesto quedó por ejecutar; suspenden porque el descontrol 
económico nos lleva a incumplir de nuevo el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
suspenden porque la deuda sigue creciendo, 2 puntos el año pasado.

Antes de empezar el análisis de la cuenta general, quería agradecer a los departamentos de 
Intervención, Contabilidad y Presupuestos por el trabajo que han realizado con la cuenta 
general. Un trabajo impecable.

Como ya he avanzado, nuestro voto va a ser en contra, y viene justificado por la gestión de 
quien maneja el dinero, y por el resultado de la cuenta general que arroja tras esta gestión.

No nos sorprendería que el Partido Socialista actúe como los malos estudiantes ante el 
suspenso, que siempre tienen excusas para no cumplir con sus responsabilidades, y culpe 
de esta situación al Partido Popular, como suele hacer habitualmente. Porque el gobierno 
municipal siempre tiene excusas para justificar su ineficiente gestión. La culpa del PP, la 
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culpa de otro, como los malos estudiantes. La excusa de que el perro se ha comido los 
apuntes puede funcionar una vez, pero no diez años después. Sobretodo porque el alcalde, 
en 2016, destacaba que la mejora de la situación económica del ayuntamiento permitía 
poner en marcha nuevos proyectos; en 2016, estamos en 2021, y aquí solo ha habido 
gobierno de un signo, el Partido Socialista. Por lo tanto, ahórrense las excusas de mal 
estudiante. No digan una cosa y la contraria según les conviene.

Les he dicho desde el principio que votamos en contra de la cuenta general. 

En primer lugar,  porque estas cuentas presentan un remanente de tesorería negativo, es 
decir, un déficit acumulado de 847.000 euros, un 51,72% más que en 2019. ¿Y cuales son 
las consecuencias? 

 Pues por una parte que para compensar ese déficit hemos tenido que recortar 
847.000 euros del presupuesto de este año, y principalmente se recorta en servicios 
sociales y limpieza de edificios públicos. 

 Por otra, esta falta de liquidez también repercute en el pago a proveedores, pagamos 
más tarde. Pagábamos en el último trimestre a 9 días, y se multiplica por 3 este 
plazo en el primer de este año, hasta los 27,8 días.

Otras materias que suspenden por su gestión es el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria. El año pasado hubo una necesidad de financiación de 
1.132.000, es decir, un exceso de gasto sobre los ingresos. La deuda viva del ayuntamiento 
sigue creciendo, el año pasado aumento 2 puntos y llegó hasta los 22,4 millones ―voy 
acabando señor alcalde―.

Con estos datos y con esta situación económica podríamos pensar, «es que han hecho 
muchas inversiones», sería lo lógico pensar así; pero no, en 2020 se dejaron de gastar el 79 
% de las inversiones previstas. De 25 millones previstos, presupuestados, tan solo gastaron 
5.

Otro dato que nos da diferencia entre lo que prometen y lo que hacen. Es real, la inversión 
por habitante el año pasado fue de 91,59 euros, un 36,6 % más baja que en 2019 y la más 
baja de los últimos 3 años.

Año tras año nos encontramos con proyectos pendientes de realizar, como la rehabilitación 
de los chalets de la Font Roja, la pasarela bajo el puente de Cervantes, el puente de 
Serelles, la rehabilitación del Molinar, el Instituto Andreu Sempere, por citar solo algunos. 
Pero claro, después de 10 años de gobierno PSOE, la culpa será del PP, tal y como hacen 
cada año. Como les he dicho, excusas de mal estudiante.

La realidad es que hemos de suspenderlos por su gestión, porque nos llevan a un aumento 
del déficit, a una inestabilidad presupuestaria y a un nivel bajísimo de inversión. De tanto 
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mirar al pasado se les olvida gestionar el presente y ofrecerle a Alcoy el futuro que merece. 
Gracias.

Sra. Moltó: Una vegada més és que la seua ignorància no deixa de sorprendre’m; perquè 
una vegada més vosté aprofita el compte general per a parlar de gestió, però és que vosté 
encara no sap que en el compte general resulta que és que no estem votant la gestió, estem 
votant si són correctes o no eixes dades que ens proporciona el nostre departament 
respecte de la liquidació. No estem avaluant la gestió; però no passa res, vosté vol avaluar 
la gestió, avaluem la gestió; però no per això prive els alcoians de tindre un compte general 
que proporcione a aquest Ajuntament la possibilitat de tindre subvencions.

Vosté ja va ser tan irresponsable, tan irresponsable l’any passat, que va votar en contra 
d’este compte general. ¿Vosté sap que haguera representat per a aquest Ajuntament en una 
situació de pandèmia, en una situació en què tenim els fons de recuperació, en què tenim 
necessitat de rebre subvenciones d’altres administracions per a recuperar la normalitat i la 
vida dels nostres ciutadans? ¿Vosté sap el que haguera suposat que aquest ajuntament no 
tinguera aprovat un compte general? Vosté diu que gràcies als tècnics del meu departament, 
però es burla dels tècnics del meu departament. Quan està votant en contra del treball que 
han fet per a oferir este compte general.

Però vaig a dir-li més, vaig a dir-li més. Jo he d’agrair a aquesta Corporació que puguem 
disposar en aquest Ajuntament enguany amb un pressupost. Això sí que no li ho he d’agrair 
al Partit Popular, ni tampoc en el cas de vosté, i no li ho he d’agrair perquè, a pesar de ser 
una de les situacions més complicades que puga haver passat aquest ajuntament, el Partit 
Popular ni Vox han estat al costat dels ciutadans en un moment en què es requeria. I vosté 
ara em parla de la gestió, que si mirem al passat, però és que em resulta graciós que vostés 
encara parlen de projectes, com el tema de Serelles, el tema de la Rosaleda, qüestions que 
venen per la seua... per culpa de la seua mala gestió, i que, per descomptat, resoldrà aquest 
ajuntament, perquè les males gestions que vostés van deixar, són les que porta anys 
tractant de resoldre aquest govern. Han necessitat 4 anys per a solucionar la situació 
econòmica que va deixar vosté en aquest Ajuntament. Perquè si a vosté li pareix 
escandalós, i ara explicaré bé les dades que ha donat, si a vosté li pareixen escandaloses 
eixes dades que ha donat, diga’m que li pareixeria un romanent negatiu de 4 milions i mig? 
Diga’m que li pareixeria que hi haguera en la caixa 4 milions d’euros, però factures per pagar 
per valor de 10 milions d’euros? Diga’m que li pareixeria que els nostres proveïdors 
estigueren cobrant a 9 mesos i no a menys de 30 dies, que és el que marca la llei? Vosté diu 
que és que el nivell d’endeutament ha muntat. Mire, resulta que és un dels nivells 
d’endeutament més baixos que ha tingut aquest Ajuntament, a pesar que des de l’any 
passat hem passat d’un 41 a un 43, ha augmentat dos punts, però continua sent el nivell 
d’endeutament més baix que ha tingut aquest Ajuntament. I vosté vol donar lliçons a aquest 
govern de com s’ha de gestionar? Però si és que encara estem tractant de solucionar les 
males gestions que va dur a terme el Partit Popular en aquesta ciutat! Hui estic veient els 
llaços que vostés tenen ací, i és que em dona vergonya. I sap per què em dona vergonya? 
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Perquè la situació sanitària que hi ha en aquest país ve derivada de les males actuacions 
que va portar el Partit Popular amb la seua política de retalls en un moment de crisi. I front a 
eixa política de retalls actualment estem aprovant pressupostos expansius en el Govern, 
pressupostos expansius en els municipis, i fa poquet eixia la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies per vore eixe canvi de talant, precisament anunciant que per a l’any 
que ve també les normes... regla del gasto, que tant han limitat a aquests ajuntaments, no 
s’aplicaran.

I vosté em parla també del tema de les inversions, que és molt curiós, perquè en el tema de 
les inversions jo no sé si recorda en 2020, vosté igual no se’n recorda perquè vosté igual ha 
fet vacances durant la pandèmia, jo no ho sé. Ho dic perquè hem travessat una pandèmia, 
però és que a pesar de tot en el 2020 teníem pressupostats 5 milions i mig en inversions, i 
resulta que en aquesta liquidació que s’ha presentat hem executat per valor... o hem pagat 
factures, com vosté vullga dir-ho, per valor de 5,1 milions. Això sap què vol dir? Que sí vosté 
ho compara, simplement el pressupost de l’any passat en el d’enguany, s’hagueren executat 
pràcticament totes les inversions. Per què tenim romanents d’altres anys? Doncs els tenim 
perquè el senyor Rajoy quan va arribar al Govern, va imposar una regla del gasto en la que 
als ajuntaments els impedia gastar els nostres fons per invertir en la nostra ciutat i en les 
necessitats dels nostres ciutadans. I això ha provocat que els ajuntaments tinguem 
romanents acumulats i que hàgem gastat eixos romanents, com li va passar a l’Ajuntament 
d’Alcoi, en pagar als bancs, que eixa era la seua política. 

Aleshores, quan vostés parlen de nivell d’execució d’inversions, jo vull que se’n recorden de 
totes aquestes qüestions, perquè una cosa, i això va pel senyor Ruiz, és ser rigorós, i un 
altra cosa és riure’s dels alcoians. Que és el que vostés fan quan fan tota esta sèrie 
d’afirmacions.

I no sé si em deixe alguna qüestió del que vosté haja pogut comentar ―Sr. Alcalde: Vaja 
acabant, per favor―, crec que he comentat el tema de les inversions; però si me la deixe, en 
una segona intervenció li contestaré.

Sra. Payá: Gracias de nuevo señor alcalde.

A ver, con la aprobación de la cuenta general es el único momento, la única ocasión que 
tiene la oposición para valorar la gestión económica del Gobierno. Nuestro voto contrario a 
la cuenta general es político. Evaluamos el resultado económico del Gobierno y el 
incumplimiento de la cuantificación económica del programa de gobierno que representa el 
presupuesto. Por lo tanto, no voy a perder ni un minuto defendiendo a los técnicos porque 
no hay razón. 

La cuenta general pone de manifiesto su gestión ineficaz e ineficiente y el remanente de 
tesorería negativo ha aumentado un 51,72 %. La falta de dinero nos lleva a pagar peor y, 
por lo tanto, a recortar gastos, a pesar de la baja ejecución, que el 79 % de las inversiones 
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reales se han quedado por ejecutar, y es la menor inversión por habitante de los últimos 3 
años y una disminución con respecto al año anterior del 36,6 %.

Miren, en 2009 el alcalde en ese momento, portavoz socialista, daba por bueno el margen 
para aumentar el endeudamiento en 3 millones de euros, lo que decía el PP, y pedía que el 
ayuntamiento se endeudara más como medida para paliar la crisis, ¡aclárense!, aclárense 
porque ahora no hacen otra cosa que criticar la deuda que dejó el PP; pero si usted mismo, 
señor alcalde, pedía endeudarse más. ¿Es que no se enteraba cuando estaba en la 
oposición  o es que no se entera ahora? ¡Aclárense!, porque dicen una cosa y la contraria 
según les conviene. Y siempre para escurrir el bulto, para tapar su gestión.

Y respecto al año Covid, ustedes desconocen el impacto del Covid en el presupuesto. Lo 
preguntamos en comisión, y lo desconocen. No digan que no han podido invertir 20 millones 
pendientes de inversión porque, siendo benévolos, se han gastado un millón de euros como 
consecuencia de la pandemia. Gracias.

Sra. Moltó: Mire, sigue usted dando muestras de una gran ignorancia, porque es que no es 
solo el gasto, es lo que se deja de ingresar, ¡sabe! Porque, cuando uno suspende tasas, 
cuando uno aplaza pagos, deja de ingresar; y si a ese dejar de ingresar le sumas que 
aumentas el gasto, y lo aumentas creando subvenciones, reforzando servicios, servicios 
como ha sido el de la soledad no desitjada, servicios como ha sido un servicio pionero para 
que la gente se pueda recuperar después del Covid, que estuvo en todos los medios 
nacionales, en el Eduardo Latorre; pues servicios ¿sabe de qué?, derivado de la asunción 
de una gestión pública frente a la gestión a la que nos tenía acostumbrado el Partido 
Popular.

Pero mire, cuando usted habla de datos, yo le voy a dar datos. 

 Resultado de la liquidación, a pesar de esa situación que le estoy comentando, 
menos ingresos más gastos, resultado positivo.

 Pago a nuestros proveedores, por debajo del margen que fija la ley. Hemos llegado a 
tener trimestres en los que hemos estado pagando a 9 días a nuestros proveedores. 
9 días frente a 9 meses.

 Después, cuando usted habla de los remanentes. Acuérdese de la regla del gasto y 
acuérdese de que el señor Rajoy, para tener que cumplir los ratios de déficit en 
Europa, lo que hacía era ahogar a los ayuntamientos, impidiéndonos gastar nuestros 
remanentes en las necesidades de nuestros ciudadanos. 

Y se vuelve a reír porque a pesar de lo que le he explicado, usted vuelve a votar en contra, 
en un momento en el que este ayuntamiento está luchando por tener fondos de Europa para 
la recuperación, ya no solo en inversiones, en infraestructura… sino para atender a las 
necesidades de nuestros ciudadanos. Usted vota en contra de darles esos medios a 
nuestros ciudadanos.
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Y yo quiero que se acuerden de eso cada vez que ustedes hagan una reivindicación, ya sea 
de sanidad, ya sea de ayudas para nuestros comerciantes. Yo quiero que ustedes se 
acuerden de que a esta ciudad no le han proporcionado ni un duro para que sea posible esa 
recuperación y esas ayudas para nuestros comerciantes; pero ni en los presupuestos; ni en 
la aprobación de la cuenta general, que es simplemente un requisito para que podamos 
pedir subvenciones; ni siquiera reclamando a su Diputación, que nos haga la aportación que 
están haciendo otras diputaciones a otros municipios. Esa es la vergüenza que ustedes 
deberían sentir.

5. 5816/2021 MEDI AMBIENT 
APROVACIÓ D’UN REGLAMENT QUE REGULE LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL LOCAL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA – MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT 
D’ALCOI

És interés de la Regidoria de Transició Ecològica aprovar un Reglament que regule la 
creació i funcionament del Consell Local de Transició Ecològica – Medi Ambient de 
l'Ajuntament d’Alcoi.

És d’aplicació la següent legislació:

 Articles 4.1 a), 22.2 d), 25 (en la redacció donada per  la LRSAL)
 Articles 49, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local ( 

LBRL).
 Article 33 de la Llei 88/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana.
 L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

L'òrgan competent per a l’adopció de les ordenances és el Ple de la corporació ( art. 22.2 d), 
Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local ( LBRL).

Pel que fa al procediment d’elaboració de les ordenances, l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques refereix al tràmit 
de consulta pública, mitjançant el portal web. Segons consta a l’expedient administratiu, 
aquest  tràmit es va realitzar, entre altres, mitjançant la publicació a la seu electrònica entre 
els dies 15 de març i 8 d’abril de 2021.

Aquest reglament que se sotmet a aprovació figura al Pla Normatiu aprovat per Decret de 
l’Alcaldia  núm.4861/2020 del 20/12/2020.

Segons el que estableix la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local, en 
els articles 49, 70.2 i 65.2, la tramitació precisa de la seua aprovació inicial, exposició 
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pública i aprovació definitiva prèvia resolució d’al·legacions si n’hi hagueren. El text complet 
de l’ordenança serà publicat perquè siga vigent. 

Consten a l’expedient informes favorables del Cap del departament de Medi Ambient,dels 
serveis jurídics municipals i de la Secretaria General. 

A la vista de lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta, 
con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2) y 
GUANYAR ALCOI (2), y con la abstención del concejal del grupo municipal VOX (1) y del 
concejal no adscrito, el Sr. Eduardo Marcos Martínez Coloma (1), adopta los siguientes 
acuerdos:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament que regule la creació i el funcionament d’un 
Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient, que conté el següent text íntegre:

REGLAMENT PER A REGULAR LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL 
LOCAL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT

Preàmbul 

Aquest reglament té com a objecte regular la creació i funcionament del Consell Local de 
Transició Ecològica i Medi Ambient, que pertany al Departament del mateix nom.   
El Consell es tracta d’un òrgan consultiu i de participació social que naix a l’empara de la 
Carta d’Aalborg – Xarxa de Ciutats i Pobles Europeus cap a la Sostenibilitat i amb una 
Agenda 21 Local que representa el Pla d’Acció cap a la Sostenibilitat. En aquest Consell es 
tractaran les prioritats dels ciutadans i ciutadanes respecte dels problemes ambientals i de 
les iniciatives a la nostra ciutat, i també definir plans d’acció i estratègies per a millorar les 
condicions ambientals de totes i de tots. Així es poden analitzar i jerarquitzar els problemes 
ambientals de la comunitat i proposar després estratègies per a pal·liar-los tenint en compte 
la capacitat financera limitada de l’Ajuntament. Tot el treball que farem estarà alineat amb 
els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible) i de l’Agenda Urbana 2030, els seus 10 
Objectius Estratègics i amb les Lleis de Transició Ecològica estatal i autonòmica. 

Antecedents 

L’Ajuntament ha estat treballant en aquest sentit i s’ha apuntat a les diferents xarxes que 
han anat sorgint. 
Així estem adherits a: 
 A la Carta d’Aalborg (Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat) es va adherir el 30 de 

gener de 1998. 
 El Compromís d’Aalborg +10 i adhesió Agenda 21 Local Xarxa Provincial de la 

Província d’Alacant, el 17 de juny de 2005. 
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 El Pacte d’Alcaldia pel Clima i l’Energia, el 30 de juliol de 2010. 
 El Pla d’Acció d’Energia Sostenible, el 24 de juny de 2013.
 A l’Aliança de Ciutats de la Comunitat Valenciana pel Desenvolupament Sostenible, 

el 29 de febrer de 2016.
 I continuarem treballant en l’aplicació d’aquests objectius, per mitjà de la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies que va crear el novembre de 2019 la Xarxa 
d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030, un òrgan constituït 
amb els governs locals que es comprometen a aplicar els ODS de l’Agenda 2030 de 
manera transversal en les polítiques públiques municipals, que es va aprovar en el 
Plenari de maig de 2020 per unanimitat. El seu propòsit principal és afavorir la 
coordinació d’actuacions entre els governs locals, la qual cosa permetrà obtenir més 
bons resultats en la implementació de l’Agenda 2030 en els municipis i províncies, a 
través de la localització i desenvolupament dels ODS en l’àmbit local.

 A més a més, Alcoi ha estat escollida una de les ciutats pilot a Espanya per a 
l’elaboració de l’Agenda Urbana 2030. L’Agenda Urbana Espanyola és un document 
estratègic de conformitat amb els criteris establits per l’Agenda 2030, la nova Agenda 
Urbana de les Nacions Unides i l’Agenda Urbana per a la Unió Europea, que 
persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament 
urbà. Aquest document ha d’incloure un complet Pla d’Acció que complisca els 
requeriments establerts en l’Agenda Urbana Europea i en l’Agenda Urbana 
Espanyola, amb l’objectiu de perseguir la sostenibilitat en les polítiques de 
desenvolupament urbà en l’àmbit local i en línia amb l’Agenda 2030. Constitueix, a 
més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que 
intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible 
des dels seus diferents camps d’actuació. Evidentment aquest consell també podrà 
participar i fer les seues aportacions en aquesta Agenda Urbana 2030. 

Títol I

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa jurídica i denominació

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient és un òrgan complementari de 
l’Ajuntament d’Alcoi, que es constitueix per a tenir funcions de caràcter consultiu, 
d’assessorament i de participació, capacitat per a la formulació de propostes, suggeriments, 
activitats i projectes en relació amb els problemes mediambientals principals i les seues 
solucions. 

Article 2. Objecte i atribucions
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El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient és un òrgan de participació consultiu 
i d’assessorament amb la composició recollida en l’article 6 d’aquest reglament i amb les 
atribucions que es detallen a continuació:

a) Potenciar la participació ciutadana dels diferents sectors socials (associacions i 
ciutadania), creant espais de reflexió i col·laboració en l’àmbit del Medi Ambient local i 
la Transició Ecològica, i tractar també les seues problemàtiques i solucions. 

b) Actuar com a òrgan consultiu i d’assessorament en les actuacions i decisions de la 
Regidoria de Transició Ecològica i l’Ajuntament d’Alcoi en matèria mediambiental i fer 
propostes de noves actuacions. 

c) Proposar les inversions necessàries en l’àrea perquè es tinga en compte en el 
moment d’elaborar els pressupostos municipals.

d) Potenciar i pensar accions encaminades cap al Desenvolupament Sostenible i 
l’Agenda Urbana 2030 per mitjà dels ODS i la seua difusió, per portar a la ciutat 
d’Alcoi com a exemple modèlic de la comarca i una de les ciutats pilot a Espanya, i 
establir relacions estretes amb la Mancomunitat i altres organismes als quals estem 
adscrits.

e) Informar de les propostes municipals que afecten l’àrea de Transició Ecològica i 
dels projectes d’interés global per al municipi.

f) Demanar informació sobre temes del seu interès.

g) Utilitzar l’Educació Ambiental com a eina de treball amb tota la ciutadania i com a 
eina per a millorar la qualitat de la ciutat quant a energia, residus, neteja, espais 
naturals-ecosistemes i la seua conservació.  
h) Analitzar i buscar solucions viables a mitjà i llarg termini als problemes ambientals 
concrets de la nostra ciutat quant a residus, energia, contaminació i cicle de l’aigua.

i) Portar endavant accions que revaloren el vertader Patrimoni Natural de la nostra 
ciutat i de la seua biodiversitat.

Article 3. Seu 

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient es reunirà a les dependències de la 
Casa Consistorial, en aquell lloc que es considere més adient segons les necessitats. 

Article 4. Memòria anual

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient farà un resum-memòria anual de tot 
el que s’ha tractat i fet en aquest, a partir de les actes de les reunions del Plenari i de les 
Comissions. Tant les actes com la memòria seran públiques quan siguen aprovades. 
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Títol II

Àmbit d’actuació, organització i funcionament

Article 5. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació és el terme municipal d’Alcoi, i es podran establir contactes o fer reunions 
amb altres organismes o institucions a les quals estem adscrits, per a tractar temàtiques 
concretes. 

Article 6. Òrgans de Govern

El Consell tindrà els òrgans següents: 

a) El Plenari del Consell
b) Les comissions permanents 
c) La Presidència - La Vicepresidència

La participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i gratuïta i sense cap tipus de 
remuneració amb independència de la funció i càrrec exercit. 

Article 7. El Plenari

El Plenari és l’òrgan superior del Consell, format pel President, Vicepresident, Secretari. 
L’alcalde com a President serà membre nat del Plenari del Consell. 

1) Presidència: La persona que tinga l’Alcaldia-Presidència de la Corporació o 
persona en qui delegue.

2) Vicepresidència: El regidor de Transició Ecològica o, absència seua, la persona 
designada per part de la Presidència de la Corporació.

3) Secretaria: Una persona, funcionària de la corporació, adscrita al Departament de 
Transició Ecològica, que tindrà el suport tècnic i jurídic dels serveis de la 
Corporació, i tindrà veu, però sense vot, o bé una persona funcionària en qui 
delegue, del Departament de Transició Ecològica.

4) Una persona representant de cada grup polític

5) Les persones representants de les comissions permanents (presidència o 
vicepresidència i secretariat o vicesecretariat).

6) Un representant dels Parcs Naturals Font Roja – Mariola

Article 8. Funcions dels membres del plenari

 Participar en els debats, efectuar i plantejar propostes. 
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 Exercir el seu dret a vot, podent fer constar en acta la seua abstenció i el seu vot 
reservat.

 Formular precs i preguntes.
 Exercir el dret a la informació necessària per complir degudament les funcions 

assignades.
 Respectar l’obligació de tenir sigil i confidencialitat amb relació a la informació 

facilitada. 
 Aprovar la memòria anual.

Article 9. Incorporacions al Plenari

El Ple de l’Ajuntament podrà requerir en determinats moments la presència d’especialistes 
rellevants en temes concrets que puga tractar aquest Consell. 
Els requeriments d’aquests especialistes seran confirmats per la majoria simple del Ple de 
l’Ajuntament.

Les despeses de desplaçament o dietes d’aquests especialistes seran a càrrec de la partida 
que tindrà aquest Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient.

Article 10. Funcions de la Presidència-Vicepresidència 

Correspon a la Presidència:

a) Tenir la representació del Consell.

b) Formular l’ordre del dia de les sessions del Plenari del Consell i presidir-les.

c) Dirigir i moderar les sessions. En aquest cas, concedirà l’ús de la paraula a qui ho 
sol·licite, i serà retirada quan la intervenció no s’ajuste al punt de debat, o no guarde el 
respecte degut i/o les bones formes.

d) Pot decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

e) Traslladar als òrgans de govern i administració local les propostes i suggeriments 
emanats del Consell-Plenari i, eventualment, adoptar les mesures necessàries per a 
la seua presa en consideració. 

Article 11. Funcions de la Vicepresidència

1. Substituir la Presidència del Consell en absència d’aquesta per delegació, i 
assumir totes les seues funcions i atribucions.

2. Assistir a la Presidència en l’exercici de les seues funcions.

Article 12. Funcions de la Secretaria del Consell
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Recaurà la Secretaria del Consell en una persona funcionària de la Regidoria de Transició 
Ecològica, designada per decret.

1. Convocar les diferents sessions del Plenari, per ordre de la Presidència o 
Vicepresidència, i adjuntar la documentació necessària.

2. Assistir la Presidència o Vicepresidència del Consell en les seues tasques de 
direcció de les sessions i votacions del Plenari.

3. Redactar l’acta de les sessions del Plenari i custodiar-les, així com la 
documentació pertinent.

4. Mantenir actualitzat el registre d’actes i acords del Plenari.

5 Desenvolupar totes aquelles funcions i tasques addicionals d’ordre tècnic i 
administratiu que li siguen encarregades per la Presidència o la Vicepresidència 
del Plenari.

Article 13. Règim de sessions

El Plenari del Consell realitzarà, com a mínim, 3 reunions a l’any (quadrimestral), a banda de 
totes aquelles d’extraordinàries que es consideren convenients. 

Article 14. Convocatòria de reunions 

1. Per a la vàlida constitució del Plenari és necessària l’assistència de la Presidència i/o de 
la Vicepresidència, la Secretaria i de la meitat almenys dels seus membres permanents, en 
primera convocatòria; i d’un terç, en segona convocatòria, deu minuts més tard.

Les sessions s’hauran de convocar amb un mínim d’antelació de set dies laborables, 
mitjançant un escrit adreçat a les persones que l’integren, en el qual conste la llista 
d’assumptes que es tractaran, la data de la sessió, l’hora i el lloc en el qual es realitzarà. En 
la convocatòria s’haurà d’indicar on està depositada la documentació necessària. 

Seran vàlides les convocatòries realitzades per correu electrònic, que serà el mitjà preferent 
de convocatòria. Les sessions de Ple seran públiques i obertes a la participació dels 
assistents, sota la direcció de la Presidència. Les convocatòries es faran públiques en la 
pàgina web municipal i en els mitjans de difusió que es considere oportú, amb l’antelació 
suficient. 

2. El Ple de Consell tractarà en cada sessió els assumptes inclosos en l’ordre del dia, sense 
perjudici que es puguen debatre uns altres en les sessions ordinàries, després de la 
declaració d’urgència prèvia per part de la majoria simple dels membres permanents. En cas 
d’empat, decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.

3. Les convocatòries han d’incloure, preceptivament, un apartat sobre l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior, i un altre de torn obert de paraules.
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Article 15. Adopció d’acords 

Els acords consultius s’adoptaran per majoria simple (més vots positius que negatius) de les 
persones assistents a la sessió, amb l’excepció que s’estableix en el paràgraf següent.

1. Les propostes de modificació d’aquest Reglament exigiran, en qualsevol cas, una majoria 
dels dos terços del nombre legal de membres permanents del Consell, com a requisit previ i 
necessari per a la seua submissió al Ple de l’Ajuntament, que és el que ha d’aprovar la 
modificació dels reglaments en última instància i en qualsevol cas.

2. La persona que posseïsca la Secretaria del Ple de Consell, alçarà l’acta corresponent de 
cada sessió.

Les actes seran públiques i estaran a la disposició de les persones interessades que les 
requerisquen en un termini no menor a quinze dies després de la seua aprovació. Les 
actes estaran a la disposició de la ciutadania en el web municipal. 

Títol III
Les comissions permanents 

Article 16. Funcions 

Les comissions tindran com a tasca principal recollir les aspiracions, propostes, idees i 
suggeriments de la ciutadania per a la seua translació al Ple de l’Ajuntament o, quan siga 
pertinent, a la Regidoria de Transició Ecològica.

Article 17. Comissions i règim de sessions

Es constitueixen 4 comissions de treball permanents i es reuniran com a mínim 3 vegades a 
l’any: 

- Energia, Canvi Climàtic, ODS i Agenda Urbana 2030
- Espais Naturals, Món Rural, Biodiversitat i Cicle de l’Aigua 
- Residus, Contaminació i Economia Circular - Indústria
- Educació Ambiental i Civisme

Article 18. Membres de les Comissions 

Qualsevol persona interessada en el Medi Ambient i que forme part dels col·lectius, entitats 
o institucions indicats en l’article 23 podrà inscriure’s en el cens específic d’alguna de les 
comissions permanents, d’acord amb el procediment següent:

a) Per a la primera constitució, en cada comissió, s’obrirà un termini de 20 dies 
naturals, a fi que les persones interessades puguen presentar la seua sol·licitud.

b) Transcorreguts els 20 dies, es publicarà la llista de les persones que integren cada 
comissió permanent, i es deixarà un termini de 10 dies per a corregir errades.
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c) Acabat aquest termini, es convocarà per decret el dia, l’hora i el lloc de constitució 
de les diferents comissions.

Cap persona podrà ser membre de més d’una comissió permanent.

La Regidoria de Transició Ecològica posarà els mitjans necessaris (materials i 
personals). 

Article 19. Constitució de les Comissions 

El dia assenyalat es formarà una mesa d’edat, la Presidència de la qual serà exercida per la 
persona de més edat; i la Secretaria, per la més jove entre aquelles que acrediten haver 
arribat a la majoria d’edat. Aquests es limitaran a declarar la constitució de les comissions 
respectives, a dirigir el procediment d’elecció de les persones representants permanents en 
el Ple de Consell, i a elaborar-ne l’acta corresponent. L’acta haurà de fer constar la llista 
d’assistents i els acords adoptats. 

Article 20. Adhesió a les Comissions

Constituïdes les comissions permanents, qualsevol persona pot inscriure’s en el cens en 
igualtat de condicions que els altres. 

Article 21. Drets i obligacions

Les persones integrants de cada comissió poden participar en les sessions amb veu i vot, si 
bé per a exercir aquest últim dret caldrà haver assistit, com a mínim, a una de les dues 
sessions anteriors. 

Article 22. Adopció d’acords en Comissions 

Les comissions tindran el mateix règim de funcionament que el Ple, si bé per a la seua 
constitució vàlida serà necessària, a més del quòrum assenyalat en l’article 14, l’assistència 
de la meitat dels seus representants.

Títol IV

Funcionament i representants de les comissions permanents

Article 23. Representants de les Comissions 

1. Les comissions permanents han de triar les persones que els representaran en el 
Ple de Consell, en el qual tindran la condició de membres permanents.

2. Cada comissió triarà entre 2 representants (Presidència i Secretaria),i 2 substituts 
(Vicepresidència i Vicesecretaria), amb la finalitat de facilitar la representació paritària. 
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3. El mateix dia de la constitució, podran presentar-se les candidatures, per escrit, 
davant de la mesa d’edat. La Presidència les proclamarà de viva veu i les anotarà en 
una pissarra, de manera que els noms siguen visibles al públic assistent.

4. Les persones candidates estan obligades a declarar, responsablement, si es 
presenten en nom propi o en representació d’alguna associació, col·lectiu, empresa o 
qualsevol altre tipus d’entitat, amb personalitat jurídica o sense. Cap associació, 
col·lectiu, empresa o qualsevol tipus d’entitat hi podrà tenir més d’una persona 
representant. Amb la finalitat de garantir-ho, l’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol 
moment als representants que acrediten fefaentment la seua condició. Les persones 
que pertanyen a alguna associació, col·lectiu, empresa o entitat de l’àmbit de la 
comissió no podran presentar-se en nom propi com a candidats.

5. Entre les candidatures a la Presidència, s’escollirà a la presidència i vicepresidència 
entre les persones més votades. I entre les candidatures a Secretaria es triarà la 
secretaria i vicesecretaria entre les més votades. Sempre que siga possible es farà 
una correcció de paritat de gènere. La correcció s’efectuarà triant les candidatures de 
cada gènere que hagen obtingut un nombre de vots més gran (com a exemple: en cas 
que siguen 4 persones les escollides, seran els 2 homes més votats i les 2 dones més 
votades).

En cas d’empat, es repetirà la votació únicament respecte de les candidatures 
afectades.

Les associacions/organitzacions integrants hauran de complir els requisits següents:

a) Estar constituïdes legalment i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
b) Tenir el seu domicili social al municipi d’Alcoi.
c) Reflectir en els seus estatuts o en els seus programes o objectius- 
activitats la defensa del medi ambient i la sostenibilitat.
d) No perseguir fins lucratius i/o interessos privats.

Membres proposats-representants de: 

 ASSOCIACIONS VOLUNTARIAT AMBIENTAL
 UNIVERSITATS-EDUCACIÓ
 AA.VV.
 REPRESENTANTS INDÚSTRIA-COMERÇ
 AGRUPACIONS JUVENILS I ALTRES
 LLAURADORS, RAMADERS I CAÇADORS

Article 24. Funcions dels representants de les Comissions 

De la Presidència 
 Presidir les reunions de les comissions 
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 Establir l’ordre del dia i fer-lo seguir
 Traslladar al Ple del Consell els acords, les propostes i els suggeriments acordats 

per la Comissió. 
 Redactar l’ordre del dia de les reunions de la Comissió.

De la Vicepresidència
 Assistir a la Presidència en les reunions. 
 Substituir a la presidència quan estiga absent. 

De la Secretaria
 Convocar les reunions, almenys en una setmana d’antelació. 
 Alçar acta de les reunions.
 Moderar les reunions. 
 Traslladar a la Presidència els punts d’acord per al Consell en el seu cas. 

De la Vicesecretaria
 Assistir a la Secretaria en les reunions. 
 Substituir a la Secretaria quan estiga absent. 

Títol V

Obligacions, durada i cessament dels membres de Consell

Article 25. Obligacions 

A les persones integrants, per a exercir les seues funcions amb plena autonomia i 
independència, els correspon:

a) Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple.
b) Presentar propostes i iniciatives.
c) Participar en les comissions permanents.
d) Traslladar la informació a les comissions respectives.

Article 26. Durada i cessament

1. El Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient es renovarà cada dos anys, amb 
l’excepció dels membres nats, que romandran com a tals durant tota la legislatura.

2. No obstant això, les persones representants designades pels grups polítics  i 
entitats públiques o privades, nomenades pel Ple de l’Ajuntament, podran ser 
rellevades dels seus càrrecs, discrecionalment, en qualsevol moment; en tot cas, 
cessaran amb cada renovació de la Corporació.

3. Transcorregut el període per al qual van ser triades, les comissions permanents 
renovaran els seus representants seguint el procediment de l’article 23.
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4. També cessaran per voluntat pròpia quan hi haja constància en les actes de la 
seua absència a tres sessions de Ple o de la comissió de la qual en formen part, o a 
proposta de l’associació o entitat a la qual representen, quan desapareguen els 
requisits que van determinar la seua designació o per revocació del mandat que 
posseïen; per incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics i en els supòsits de vulneració manifesta i contrastada de la prohibició de 
l’article 23.4.

Quan això passe, l’Alcaldia o la Regidoria de Transició Ecològica requeriran 
expressament la comissió en què s’haja produït el cessament, perquè procedisca a 
l’elecció de nous representants fins a completar el nombre acordat.

5. Correspon acordar la remoció i el nomenament de les noves persones integrants 
al Ple de l’Ajuntament.

Article 27. Imprevistos 

En allò no previst en aquest Reglament, regiran les normes de Dret Administratiu que, per la 
seua naturalesa siguen aplicables; i en allò no previst en aquestes, pel Dret Comú.

La interpretació d’aquest Reglament correspon a l’Ajuntament d’Alcoi, que resoldrà 
qualsevol dubte mitjançant una resolució d’Alcaldia a proposta de la Regidoria de Transició 
Ecològica. 

Disposició final primera

La sessió constitutiva del Consell de Transició Ecològica i Medi Ambient d’Alcoi tindrà lloc 
dins dels 60 dies següents a la publicació d’aquest Reglament, una vegada constituïdes les 
comissions permanents.

Prèviament, es convidarà les entitats a les quals es refereix l’article 6 perquè designen les 
persones que els representen i els grups polítics amb representació municipal, perquè 
proposen les persones rellevants que hagen de formar part del Consell, que seran 
designades pel Ple de l’Ajuntament.

Disposició final segona 

El còmput del mandat de les persones integrants del Consell començarà el mateix dia de la 
seua constitució.

Disposició final tercera 

Sense perjudici del que s’ha exposat en l’article 26.1, el primer mandat, després de la 
constitució del Consell, serà de tres anys.

Disposició final quarta 
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Aquest Reglament, després de la seua aprovació definitiva, entrarà en vigor l’endemà de la 
seua publicació completa en el Butlletí Oficial de la Província.

Segon.- Obrir un període d’exposició pública i audiència als interessats durant un termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments per les persones o entitats interessades. Totes les reclamacions i 
suggeriments presentades en termini s’hauran de resoldre i aprovar definitivament el 
reglament pel Ple de l'Ajuntament.

Tercer.- En el cas de que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
aprovat definitivament el reglament que fins el moment siga provisional. 

Quart.- Publicar íntegrament el text del Reglament després d’haver-se aprovat 
definitivament, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, al tauler oficial de l’Ajuntament, a 
la Seu electrònica i al portal web de la regidoria de Transició Ecològica. 

Cinqué.- Facultar al Sr. Alcalde, o regidor que legalment el substituïsca, per a signar els 
documents que siguen necessaris en ordre a l’efectivitat d’aquests acords. 

6. 25689/2020 PATRIMONI 
CESSIÓ GRATUÏTA DE PART DE PARCEL·LA SITUADA A LA PARTIDA COTES ALTES 
AL CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS

PRIMERO.- El Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
presenta escrito en el que solicita disponer de una parcela en el municipio de Alcoy para 
realizar prácticas de rescate, búsqueda de personas, desescombro y apuntalamientos. En 
concreto los terrenos existentes en la partida de Cotes Altes, referencias catastrales 
03009A002000650000YH.
Existe informe propuesta de inicio del expediente de cesión del concejal delegado de 
transición Ecológica y Protección Civil, siendo el plazo de duración de la cesión de 20 años.

SEGUNDO.- Este Ayuntamiento es propietario de los referidos terrenos, (referencia 
catastral 03009A002000650000YH – si bien antes tenían otras referencias catastrales), 
que cuenta con una superficie de 88.857 m² y que comprenden las fincas registrales de 
propiedad municipal números 4.394, 4.769 y parte de la 4.398 del Registro de la Propiedad 
de Alcoy, más un edificio que se encuentra en el interior de la referida finca catastral, que 
forma parte de la finca registral 4398, y tiene el siguiente número de referencia catastral 
001100100YH28G0001RI, con una superficie de 336 m², por lo que la superficie total a que 
nos estamos refiriendo es de 89.193 m².
En concreto las siguientes superficies:  
Finca registral 4.394, superficie de 21.608,49  m².
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Finca registral 4.769, superficie de 2.493  m².
Finca registral 4.398, superficie de 65.091,51 m², de un total de 150.939,22  m².
La naturaleza de dichas fincas según el inventario municipal es patrimonial

TERCERO.- Que existe informe de la concejal delegada de Patrimonio donde se manifiesta 
que el terreno afectado por este expediente no esta previsto su utilidad para este 
Ayuntamiento en los próximos diez años

CUARTO.- Según el informe emitido por la oficina de arquitectura el terreno afectado por 
este expediente no está incluido dentro de ningún plan de ordenación, reforma o 
adaptación.

QUINTO.- El Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de Alicante, es una entidad local de carácter asociativo, integrado por la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana y ciento cuarenta municipios de 
la provincia de Alicante .
La constitución del Consorcio Provincial tuvo lugar el 16 de diciembre de 1997 sobre la 
estructura de los Consorcios Comarcales para el Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento que habían comenzado a funcionar en 1981, con la creación de los 
Consorcios de las Comarcas de la Montaña y de Vinalopó, en primer lugar. En 1982, se creo 
el de la Vega Baja; en 1984 los de la Marina Alta y Baja y en 1989 el de la Comarca del Bajo 
Vinalopó. Con posterioridad, existiendo ya el Consorcio Provincial, se incorporó la Comarca 
de L’Alacantí, abarcando en ese momento prácticamente a todos los municipios, a 
excepción de la capitalidad.

SEXTO.-No tiene deuda pendiente de liquidación con cargo al Presupuesto Municipal

SÉPTIMO.- Ha permanecido en exposición pública por un período de quince días, 
habiéndose formulado una alegación, cuyo contenido es el siguiente:

 Asociación para al integración del Niño (AIN), dicha asociación ocupa desde el año 2010 
una parte de la parcela que se pretende ceder, en concreto 3.909 m² situados en 
suroeste de la parcela con el fin de realizar actividades de agricultura ecológica destinadas 
a personas con diversidad funcional intelectual,y la misma entiende lo siguiente:
* Que se trata una asociación de personas con diversidad funcional intelectual, 
realizando en dicha parte de la parcela actividades de agricultura ecológica destinada a 
dichas personas.
* Que consideran que ha habido una renovación tácita del uso de la parcela, pues 
han estado disfrutando de la misma de forma ininterrumpida y hasta la actualidad.

 Que la totalidad de la finca catastral, junto con otras colindantes, fueron donadas para 
ser utilizadas por personas con esa diversidad funcional intelectual, (antes con la 
denominación de subnormales)
En consecuencia solicitan “paralizar” y delimitar y dejar fuera de los terrenos a ceder los que 
ocupan actualmente dicha entidad.
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Respecto a este punto indicar que existe informe propuesta del concejal delegado 
proponente en que no existe inconveniente en dejar fuera de la cesión una parte de la 
parcela situada en sureste de la parcela,  destinada a huertos sociales y actualmente 
ocupada por la Asociación para al integración del Niño (AIN), por lo que la superficie objeto 
de la cesión sería de 85.284  m².

OCTAVO.- Los recursos de carácter ordinario del presupuesto municipal de 2021 
ascienden a 55.066.074,48 euros, y la valoración de la parcela a ceder asciende a  
128.525,32 euros. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE. Al presente expediente le es de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 109 y ss. del R.D. 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el reglamento de bienes de las entidades Locales (RB) , artículo 47.2.ñ Ley 7/85 de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL), artículo 79.2   del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), artículo 186 y 187 de 
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de régimen local de la 
Comunidad Valenciana (LRLCV), artículos 50.14 y 70.14 del Real Decreto 2568/86, de 28 
de noviembre , por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales (ROF), y el resto de disposiciones de carácter 
general vigentes de legal aplicación.
SEGUNDO.- . El artículo 186 de la LRLCV precisa que las entidades locales podrán ceder 
gratuitamente sus bienes patrimoniales a Entidades o Instituciones públicas para fines que 
redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las Instituciones 
privadas de interés público sin ánimo de lucro. En todo caso, la cesión deberá efectuarse de 
conformidad con el procedimiento previsto en el RB y para una finalidad concreta que se 
justifique, con fijación del plazo para llevarla a cabo, produciéndose la reversión automática 
en caso de incumplimiento o falta de uso del mismo.
TERCERO.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. El expediente, siguiendo lo dispuesto en el 
artículo 110.1 RB, debe contener los siguientes documentos: a) Justificación documental por 
la propia Entidad o Institución solicitante de su carácter público y memoria demostrativa de 
que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y positiva en beneficio de 
los habitantes del término municipal. b) Certificación del Registro de la Propiedad 
acreditativa de los bienes c) Certificación del secretario de la Corporación en la que conste 
que los bienes figuran en el inventario aprobado por la Corporación con la antedicha 
calificación jurídica. d) Informe del Interventor de fondos en el que pruebe no haber deuda 
pendiente de liquidación con cargo al presupuesto municipal. e) Dictamen suscrito por 
técnico que asevere que los bienes no se hallan comprendidos en ningún plan de 
ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad local ni es previsible 
que lo sean en los diez años inmediatos. f) Información pública por plazo no inferior a quince 
días.
Del contenido del expediente queda acreditado el cumplimiento de lo expuesto en párrafo 
anterior
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CUARTO.- El Pleno es el órgano competente para adoptar la decisión sobre la cesión 
gratuita, resultando, por otra parte, necesaria la adopción del acuerdo por mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación (artículo 110. 1 RB, artículo 47.2. ñ) LBRL 
y artículo 50.14 ROF.
QUINTO.- Respecto a la situación posesoria, y alegada por la entidad AIN, debe indicarse 
que la figura jurídica donde más encuadraría la situación de la referida entidad es la de 
precario, y en este sentido más. La figura jurídica del precario carece de una definición 
legalmente establecida, la Jurisprudencia ha ido perfilando la misma, hasta dejarla 
cristalizada como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que 
haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, ni 
otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad 
dependerá el poner fin a su propia tolerancia justificando así su permanencia en el goce de 
la finca. No obstante existe informe de la concejalía delegada de Transición Ecológica y 
Protección Civil en la que se manifiesta la voluntad de este Ayuntamiento de seguir  
destinando  la parcela actualmente destinada a huertos sociales, y  seguir con la liberalidad 
de mantener la ocupación de los 3.909 m² a la entidad AIN, por lo que dicha superficie 
quedaría fuera del objeto jurídico de este acuerdo.
SEXTO.- AUTORIZACIÓN. A no exceder el valor del inmueble cedido del 25 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación no se precisa autorización del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma (artículo 109.2 RB) .
SÉPTIMO.- PUESTA EN CONOCIMIENTO. Del acto de cesión habrá de darse cuenta al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109.2 in fine RB .
NOVENO.- INVENTARIO. La cesión gratuita habrá ser objeto de baja en el epígrafe de 
inmuebles y alta en el de revertibles (artículo 28.2 RB), para su posterior revisión y 
propuesta de rectificación anual plenaria.
DÉCIMO.- REVERSIÓN. Según el artículo 111 RB, si los bienes cedidos no fuesen 
destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a este Ayuntamiento, 
con lo cual se tendrá derecho a percibir de la Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el 
valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. Si en el acuerdo de cesión 
no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado 
deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años. Los bienes cedidos revertirán, en su 
caso, al Patrimonio de esta Administración con todas.

 Visto lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimonio, 
Obras y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Proceder a la cesión gratuita, y por un período de 20 años, de una parte de  la 
parcela catastral 03009A002000650000YH que corresponde a  una superficie de  84.984 m²,  
y que comprenden las fincas registrales de propiedad municipal números 4.394, 4.769 y 
parte de la 4.398 del Registro de la Propiedad de Alcoy, más un edificio que se encuentra en 
el interior de la referida finca catastral, que forma parte de la finca registral 4398, y tiene el 
siguiente número de referencia catastral 001100100YH28G0001RI, con una superficie de 
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336 m², por lo que la superficie total a que nos estamos refiriendo es de 85.284 m², 
resultantes del total de la finca catastrales indicadas (89.193 m²) menos la superficie ocupada 
por la Asociación para la Integración del Niño (AIN) (3.909 m²), que seguirá destinada a huertos 
sociales todo ello según plano adjunto.
En concreto las siguientes superficies:  
Finca registral 4.394, superficie de 21.608,49  m².
Finca registral 4769, superficie de 2.493  m².
Finca registral 4.398, superficie de 61.182,51 m², de un total de 150.939,22 m².
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SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación para la Integración 
del Niño (AIN), al tener en cuenta que  los terrenos utilizados por dicha Asociación seguirán 
estando destinados a huertos sociales, y no están afectados dentro de la cesión al 
Consorcio Provincial de Bomberos.

TERCERO.- La finca está dotada de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía 
urbana, 

CUARTO.- La cesión gratuita deberá ser objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta 
en el de revertibles del Inventario municipal de bienes, derechos y obligaciones.

QUINTO.- El bien objeto de cesión gratuita habrá de destinarse al uso previsto dentro del 
plazo máximo de 5 años a contar de la notificación del presente acuerdo. Si el inmueble 
cedido no se destinase al uso previsto dentro del plazo de 20 años, se considerará resuelta 
la cesión y revertirán a la entidad local  con todas pertenencias y accesiones (artículo 111 
RB).

SEXTO.- Dar cuenta,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 del RB, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

SÉPTIMO.- Facultar al Sr. presidente de la entidad local para la firma de cuantos 
documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a 
este acuerdo.

7. 22191/2021 U. DE GESTIÓ (SERVEIS SOCIALS) 
APROVAR EL CONTRACTE PROGRAMA I LA ADDENDA REALITZADA A AQUEST 
ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES 
INCLUSIVES I L'ENTITAT LOCAL AJUNTAMENT D’ALCOI, PER A LA COL·LABORACIÓ 
I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS EN ELS EXERCICIS 2021-2024.

La colaboración y coordinación tanto administrativa como financiera entre la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Alcoy en materia de Servicios Sociales, ha sido siempre necesaria para 
poder llevar a cabo los servicios y prestaciones de esta materia.

En la anterior normativa reguladora de los Servicios Sociales, la Ley 5/1997, de 25 de junio, 
por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, el sistema de financiación mediante el cual los Ayuntamientos recibían el apoyo 
técnico y financiero de la Generalitat, para el desarrollo de los Servicios Sociales Generales 
y Especiales era a través de un Plan de Financiación plurianual.

En los presupuestos anuales de la Generalitat se establecía los créditos correspondientes 
para la financiación de este Plan. A través de las líneas de subvenciones nominativas.
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Con la nueva Ley 3/2019, de 18 febrero, de la Generalitat, de Sercicios Sociales Inclusivos 
de la Comunitat Valencina, establece un nuevo instrumentos preceptivo para regular la 
financiación entre la Generalitat y los ayuntamientos para la prestación de los servicios 
sociales. Este instrumento es el contrato-programa un convenio interadministrativos, con la 
finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía y la 
eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

En el contrato programa se regulan las relaciones jurídicas y económicas así como las 
relaciones de colaboración interardminitravias.

Por lo cual, ante la necesidad de la firma del contrato programara como instrumentos 
preceptivo para regular la financiación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alcoi para la 
prestación de los servicios sociales, y en conformidad con la legislación vigente, cabe 
señalar:

Primero.- Como establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat , en su artículo 10.1 “la 
Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que 
representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las 
personas y que constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural 
y tecnológico de la Comunitat Valenciana”.

Por otra parte, en los artículos 49.1.24ª y 49.1.27ª del Estatuto de Autonomía se recoge 
como competencia exclusiva de la Generalitat sobre los servicios sociales, las instituciones 
públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas 
con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial, incluida la 
creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

Segundo.- De conformidad con el artículo 25.1.y 2.e) «1. El Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de los suyas competencias, puede promover actividades y 
prestar los servicios públicos que contribuyen a satisfacer los necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal en el término que prevé este artículo. 2. El Municipio ejerce en todo 
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de los 
Comunidades Autónomas, en los siguientes materias: e) Evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a persones en situación o riesgo de 
exclusión social».

Tercero.- El artículo 33.1. k de la Ley 8/2010, enumera los competencias propias de los 
municipios valencianos en los siguientes materias, concretamente: «prestación de servicios 
sociales, promoción y reinserción social».

Cuarto.- la Ley 3/2019, tiene como objeto configurar el marco jurídico de actuación de los 
poderes públicos valencianos en el ámbito de los servicios sociales, dado su carácter de 
interés general para la Comunitat Valenciana.
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Estableciendo una nueva la estructura funcional de los Servicios Sociales, diferenciando dos 
niveles de atención, por una parte, esta la atención primaria, que a su vez se divide en dos 
niveles de actuación: atención primaria de carácter básico y atención primaria de carácter 
específico y por otra parte esta la atención secundaria.

La atención primaria esta configurada como el primer nivel, por su proximidad, de acceso al 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales siendo la gestión y provisión de los 
servicios  recogidos en el apartado 1 del artículo 18 de esta ley competencia de los 
municipios como establece el artículo 29.1 de la ley.

La atención secundaria, considerada como un segundo nivel para la provisión de 
prestaciones y servicios especializados que refuerzan la atención primaria, siendo esta 
competencia de la Generalitat.

A su vez, el artículo 29 de la ley 3/2019, establece las competencias propias de los 
ayuntamiento entre otras “la garantía de la suficiencia financiera, técnica y de recursos 
humanos de las prestaciones garantizadas que sean objeto de su competencia dentro del 
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, con la colaboración de la Generalitat o la 
diputación provincial correspondiente”.

Quinto.- El Decreto 38/2020, tiene por objeto el desarrollo de la Ley 3/2019, así como la 
regulación de la colaboración financiera entre la Generalitat y las entidades locales a través 
del instrumento del contrato programa.

El citado Decreto en su artículo 11.2 establece que será preceptiva la utilización de los 
contratos programa por parte de la Administración de la Generalitat y las diputaciones 
provinciales como instrumento para regular la financiación a los municipios y 
mancomunidades para la prestación de servicios sociales.

El contrato programa tiene como finalidad ordenar el sistema, dotar de estabilidad financiera 
al sistema público valenciano de servicios sociales es decir, a los centros, servicios, 
prestaciones y en especial a las personas profesionales que lo integran.

Este convenio se rige por los principios de coordinación, colaboración y cooperación así 
como responsabilidad pública, la autonomía local, la proximidad en la atención a la 
ciudadanía, la calidad y la responsabilidad conjunta de la administración autonómica y local 
en la prestación de los servicios centrados en la personas.

Sexto.- Ha sido presentada una adenda al presente contrato programa, de conformidad con 
el artículo 25 del Decreto 38/2020, y el anterior apartado, para poder incorporar un nuevo 
servicio relativo a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) con la finalidad de dar 
cumplimento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 26/2018.

El PEF es un servicio específico que presta temporalmente atención profesional 
especializada para facilitar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan mantener 
relaciones con sus familiares o personas allegadas durante los procesos y las situaciones de 
separación, divorcio, protección de infancia y adolescencia u otros supuestos de interrupción 
de la convivencia familiar.
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El acceso al servicio es gratuito y universal, suponiendo esto la mejor herramienta de 
inclusión social posible.

Por lo establecido en el mencionado artículo los PEF son un recurso social, universal y 
específico para la infancia y la adolescencia, que atenderá tanto los casos derivados de un 
órgano judicial como los de un órgano administrativo.

Siendo competencia municipal, en base a lo dispuesto en el artículo 168 de la mencionada 
ley, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, entre otras: «la difusión, 
promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, como también la 
capacitación de niños, niñas y adolescentes para ejercerlo.»

Visto el informe de la Jefa del Departamento de Políticas Inclusivas e Igualdad, y el informe 
jurídico.

El órgano competente para la adopción de este acuerdo según lo dispuesto en el apartado 
2º la disposición adicional 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es 
el Pleno.

A la vista de lo anterior y vista la propuesta de la Concejal Delegada de Políticas Inclusivas e 
Igualdad, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de 
los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y 
GUANYAR ALCOI (2) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, y la 
abstención de los concejales de los grupos políticos municipales PARTIDO POPULAR (4), 
CIUDADANOS (1) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el CONTRATO PROGRAMA entre la Vicepresidenta del Consell y 
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Alcoy para la 
colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales 
en los ejercicios 2021-2024, cuyo documento consta en el expediente.

Segundo.- Aprobar la ADENDA AL CONTRATO PROGRAMA entre la Vicepresidencia del 
Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Alcoy, para la 
colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales 
en los ejercicios 2021-2024,  cuyo documento consta en el expediente.

Tercero.- Facultar al señor Alcalde, Sr. Antonio Francés Pérez, o a quien legalmente le 
sustituya, para la firma de cualquier documento que sea necesario para la efectividad de 
este acuerdo.

8. 20297/2021 SECRETARIA GENERAL 
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DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 2913 FINS 
A LA NÚM. 3341 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 23 de junio de 2021, núm. 2913, al 20 de julio de 2021, núm. 3341.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9. 20297/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE: DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDÍA A FAVOR DE REGIDORS.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 3203/2021, de 13 de julio de 2021

Decreto número 3203/2021, de 13 de julio 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.

Visto el informe jurídico de la Secretaria General.

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Anular la resolución de Alcaldía número 2793/2021, de 17 de junio de 2021, de 
modificación decreto núm. 2019/2491, de 18-06-2019, sobre delegación de competencias de 
la Alcaldía a favor de concejales.
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Segundo.- Anular la delegación otorgada mediante decreto número 2491/2019, de 18 de 
junio de 2019, a D. Alberto Belda Ripoll como concejal delegado de Modernización de la 
Administración.

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

Cuarto.- Modificar la Resolución de Alcaldía núm. 2019/2491, de 18 de junio de 2019, 
delegando las competencias que se indican en el siguiente concejal:

ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
OCUPACIÓN, EMPRESA Y FORMACIÓN:
Concejal Delegado: Alberto Belda Ripoll

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- 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.

Octavo.- 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.”
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El Pleno de la Corporación queda enterado.

10. 22910/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC MESURES REDUCCIÓ VELOCITAT PER A SEGURETAT VIANANTS

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

«Al inicio de la calle Torremanzanas hay un paso de cebra que, debido a que la calle hace 
un ángulo de 90 grados con S. Nicolás, únicamente tiene visibilidad cuando ya se está 
encima del mismo, sobretodo cuando venimos en dirección hacia abajo, hacia la calle San 
Nicolás hacia abajo, por lo que resulta peligroso para el peatón, y especialmente si los 
coches no atienden a la norma de velocidad.

Por ese motivo hacemos el siguiente RUEGO:

 Que en la medida de lo posible se estudie la forma de proteger a los peatones en 
ese paso de cebra, bien sea con señal vertical, señal luminosa, badén, etc.».

Sr. Llopis: Molt bon dia, senyor alcalde. Molt bon dia a totes i a tots.

Bé, el que anem a traslladar-li, senyora García, és que acceptem aquest prec. Traslladarem 
aquesta qüestió al departament corresponent perquè ho estudien i perquè posen la 
senyalització que corresponga. No obstant, dir-li que ja s’ha vist eixa zona, i que si s’haguera 
cregut oportú ja s’haguera canviat; però no obstant, ho recordarem per tal que ho estudien.

Sra. Rosa García: Señor Llopis, muchas gracias por aceptar el ruego. Yo entiendo que es 
complicado, sobretodo el tema del badén, prácticamente serà imposible; pero bueno, los 
técnicos ya estudiarán la mejor manera, porque realmente entendemos que hay peligro en 
esa zona. Gracias.

11. 22909/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC INTERSECCIÓ CALLES JUAN GIL ALBERT / OLIVAR DE LA BASSA

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

«Para acceder a Juan Gil Albert desde Olivar de la Bassa, hay un semáforo, y la línea de 
parada de vehículos está justo encima del mismo. En ese lado de la calzada, además, se 
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puede aparcar, por lo tanto los vehículos que quieren salir a la carretera, quedan encima de 
la línea divisoria de la calle Olivar de la Bassa. Como en esa calle está la estación de 
autobuses, cuando un autobús quiere acceder a la estación, necesita espacio para tomar la 
curva, encontrándose encima mismo a los coches que quieren salir.

Por ese motivo hacemos el siguiente RUEGO:

 Que se retranquee hacia atrás la línea de parada de vehículos antes del semáforo, 
de tal forma que los autobuses puedan realizar la maniobra sin peligro».

Sr. Llopis: Moltes gràcies altra vegada.

El mateix, senyora García, ho traslladarem al departament corresponent i que els tècnics 
avaluen i diguen el què i com ho hem de fer. D’acord?

Sra. Rosa García: Pues de nuevo agradecerle. Decirle también que habría otra opción, que 
es quitar el aparcamiento de ese lado, pero claro, yo no me atrevo a quitar aparcamiento 
porque desde luego en esa zona tampoco hay mucho, por eso quizá el retranqueo de la 
línea podría facilitarlo. Muchas gracias señor Llopis.

12. 22907/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC NETEJA BARRANC DEL POBRE

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

«El Barranc del Pobre, que separa nuestro municipio del término de Cocentaina y rodea 
gran parte del polígono de Cotes Baixes, cuya competencia pertenece a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, muestra abandono en cuanto a limpieza, lo que supone un claro 
peligro de incendio, el cual se agrava por la cercanía de varias empresas que lindan con él.

RUEGO:

Que el Gobierno local traslade a la C. H. J. su preocupación al respecto y le inste a realizar 
las labores de limpieza en prevención del riesgo de incendio que existe.
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Sr. Silvestre: Sí. Bon dia, senyor alcalde, i bon dia companys i companyes, i a totes les 
persones que ens seguixen per les xarxes socials.

Bé, acceptem el prec, encara que ja sabeu, com en altres ocasions, que la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer normalment convida als ajuntaments a que, o bé faça primer la 
Confederació la neteja i nosaltres ho mantenim, o bé que directament nosaltres actuem. De 
tota manera, en aquesta qüestió jo crec que els empresaris ja s’han dirigit a la Confederació, 
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i la Confederació s’ha dirigit a l’ajuntament informant-nos de les dos possibilitats que acabe 
de comentar.

Però també estem mirant que s’ha comprovat la classificació, i a falta de l’informe 
d’Arquitectura, sembla que aquesta no és urbana, sinó no urbanitzable i protegida, i zona 
forestal. Aleshores, si així fora, la responsabilitat caurà sobre la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer, i nosaltres ens dirigirem a ells per a dir-li que la responsabilitat, evidentment, ha 
de recaure en ells, i ells són els responsables de netejar.

Sra. Rosa García: Muchas gracias por aceptar el ruego.

Efectivamente, la información que usted ha dado es correcta, los empresarios de la zona se 
pusieron de acuerdo... se pusieron en contacto con la Confederación para exigirles la 
limpieza, y la contestación usted ha sido muy amable, o quizá es que no fue la misma para 
ellos que para el ayuntamiento. A ellos les dijeron que «com no hi han diners», pues no se 
va a hacer; de ahí el ruego, porque creo que es responsabilidad de la Confederación 
Hidrográfica, pero es responsabilidad del Ayuntamiento de Alcoy de mostrarles y dejarles 
patente que a nosotros nos preocupa esa zona y que deben hacerlo, después ya, pues la 
piedra estará en el tejado de la Confederación Hidrográfica. Por eso, les agradezco 
muchísimo que haya aceptado este ruego. Gracias.

Sr. Silvestre: Tot i això, veient un poc les fotografies que estan ací, clar, el que és tota la 
barrancada serà una actuació evidentment molt complicada, però potser la zona més 
limítrofa al que són les fàbriques, doncs, potser amb la brigada, sí que puguem, almenys, fer 
allí una franja o uns metres que puga ser de seguretat.

13. 23127/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
MOCIÓ  MORATÒRIA DECRET DESNONAMENTS
Sr. Santiago:
Sí, bé, simplement transmetre que retirem el punt de l’ordre del dia perquè, com bé saben, el 
Govern acaba d’aprovar la pròrroga, acaba de fer una moratòria del decret 
antidesnonaments fins al dia 31 d’octubre. Per tant, no té sentit continuar amb aquesta 
proposta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Per tant, es retira el punt. Passem al següent.

14. 23129/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTES-PREC ESTABILITZACIÓ VESSANTS

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

Gràcies, alcalde, i bon dia als companys i companyes i a totes les persones que ens 
seguixen.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406270520366002 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

«Als trams entre els diferents túnels que uneixen els barris de Batoi i Santa Rosa cada 
vegada que es produeixen pluges hi ha despreniments a les vessants que cauen al asfalt o 
a les canonades de desaigüe (en algunes ocasions provocant embossaments que no permet 
que l’aigua marxe). Els veïns i veïnes de la zona ens ha transmés la seua preocupació 
davant aquesta situació per diferents qüestions. 

D’una banda, els preocupa que quan arriben els temporals de pluja en passar l’estiu es 
repetisquen aquests despreniments. Per altra banda, els preocupa que aquest puguen caure 
sobre qualsevol persona davant la falta de qualsevol tipus d’enreixat de protecció que evite 
aquesta situació. I per altra banda, la situació en que es troba la vessant davant la 
possibilitat que aquesta acabe cedint, cosa que ocasionaria problemes molt greus que hem 
de ser capaços d’evitar.

Que nosaltres tinguem constància, aquests despreniments a les vessants dels túnels venen 
produint-se com a mínim des de l’any 2012, i es venen repetint any rere any quan arriben els 
temporals, que a més, cada cop són més agressius per l’emergència climàtica. A l’any 2016 
es van fer uns treballs d'acondiciament, però l’any següent les pluges van tornar a causar 
greus despreniments. I s’han repetit sense excepció fins aquest mateix any.

Per aquests motius des de Podem preguntem:

 Quines actuacions s’han portat a terme fins ara per a garantir el bon estat d’aquestes 
vessants els últims anys?

 Quin ha sigut l’import d’aquestes diferents actuacions?

 Disposa el govern municipal d’algun informe sobre l’estat en que es troben aquestes 
vessants?

 Té previsió el govern municipal de fer algun tipus més d’actuació a la zona per 
assegurar les vessants?

 Té constància el govern municipal de l'existència de més punts que es troben en una 
situació semblant?»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou.

Respecte a la primera, quines actuacions? Hi ha hagut diverses actuacions, sobretot en les 
boques dels túnels per part d’IGS en l’any 2019-2020, i ara en 2021. Des del Departament 
de Transició Ecològica també vam estar este hivern fent una consolidació del que són les 
vessants a l’eixida del túnel llarg abans del pont de les Set Llunes. I cada any, evidentment, 
anem treballant en els punts que es veu més necessari.
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Quin ha sigut l’import d’aquestes últimes actuacions? Doncs bé, nosaltres l’actuació que 
vam fer era de 1.800 euros aproximadament, i l’obra d’IGS en el túnel de la Via Verda va 
costar 8.900 euros.

Disposa el govern municipal...? IGS va fent el seguiment de totes les boques del túnel que 
poden presentar algun problema, igual que nosaltres també, quan fem actuacions, doncs 
anem mirant i anem coordinant-nos directament amb IGS.

Té el govern previsió de fer alguns altres tipus d’actuacions? Estem contínuament 
controlant-ho i, si fa falta, evidentment, s'actua.

I té constància el govern de l’existència de més punts? S’està vigilant en tot moment el que 
podrien ser els punts crítics en els diferents túnels.

Sr. Ferrándiz: Moltes gràcies senyor Silvestre.

«I realitzem el prec:

 Sol·licitem que des de l’ajuntament d’Alcoi es porte a terme l’actuació que es 
considere més oportuna per part dels tècnics municipals per evitar aquestes 
situacions i garantir l’estabilització de les vessants esmentades i en qualsevol altra 
zona identificada que es trobe en unes circumstàncies semblants i previndre així 
qualsevol situació de risc amb els despreniments».

Sr. Silvestre: Sí, acceptem el prec perquè està fent-se de forma habitual i, a més a més, 
anem a estudiar la possibilitat de fer algunes actuacions de revegetació en aquests talussos 
per mitjà de hidrosembres i malles d’estes orgàniques, que, a més de donar-li estabilitat a la 
zona, doncs guanya en vegetació i també que siga més agradable al que seria la vista, 
reduint l’impacte i afavorint l’entorn i les variables ambientals d’aquest.

Sr. Ferrándiz: Perfecte. Doncs, per part nostra simplement agrair que s’accepte el prec i 
que seguim treballant en aquesta línia. Gràcies.

15. 23176/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA CONTRA LES ALTES TEMPERATURES 
El grup municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El canvi climàtic no és només una amenaça per a les pròximes dècades, és una realitat 
present que ja ens afecta. Un exemple són les onades de calor, que seran cada vegada més 
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freqüents i intenses i que afecten sobretot a la gent més vulnerable. Els municipis tenen al 
seu abast mesures tant per a mirar de reduir la temperatura a les ciutats com per a pal·liar 
els efectes de les altes temperatures entre la població i les repercussions sobre la salut i el 
benestar.

Creiem que és important elaborar un pla d'acció amb mesures immediates i altres a mitjà 
termini per a preparar la ciutat davant l'augment de temperatures. Dintre d'aquest pla d'acció 
algunes mesures per a reduir la calor a la ciutat podrien ser:
- Augmentar la cobertura arbòria i de vegetació a la ciutat per a reduir la temperatura dels 
recorreguts urbans i espais públics. Els carrers i places amb arbres que donen ombra al 
paviment veuen reduïda la seua temperatura. Les zones verdes i boscos urbans a més de 
proporcionar ombres regulen la temperatura gràcies a l'efecte de reservori d'aigua.
Esta renaturalització no passa per intervenir de forma aïllada o puntual, ja que el seu efecte 
és molt reduït, sinó per generar una xarxa de corredors que garantisquen la connectivitat 
ecològica capaç de generar una "pell verda" que no es calfe com la infraestructura grisa, 
suposant un descens de la temperatura a escala de barri o de ciutat.
- A l'hora de realitzar noves construccions o rehabilitacions es poden promoure actuacions 
als edificis com la instal·lació de cobertes verdes com sostres ecològics, sostres freds amb 
recobriments que reflectisquen el màxim possible la llum solar o paviments freds.
- La calor emesa per fonts antropogèniques també intensifica les onades de calor i una 
estratègia hauria de ser reduir la calor residual d'estes fonts com per exemple limitant el 
trànsit de vehicles emissors de calor i promovent el transport alternatiu tant de forma general 
o en episodis puntuals.
Algunes mesures per a pal·liar els efectes de l'augment de temperatures podrien ser:
- La creació de punts freds en espais públics perquè la gent que no tinga bones condicions 
als seus habitatges puga gaudir d'espais frescos. Es podria per exemple ampliar l'horari de 
biblioteques, centres socials, museus o l'Àgora, per exemple, o habilitar zones exteriors 
ombrejades dotades d'elements d'aigua que puguen usar-se per a refrescar-se, com places 
amb parcs d'aigua.
- L'ús de la Smart City amb sistemes de monitoratge per a poder identificar les àrees amb 
major impacte durant les onades de calor, creant per exemple un mapa detallat de les zones 
més afectades per la calor i poder predir on serà més necessària l'actuació. És important la 
identificació dels grups i zones més vulnerables de la trama urbana per a posar en marxa 
plans d'emergència durant estos episodis.

En resum, creiem que és interessant planificar la ciutat en diversos aspectes per a, en la 
mesura del possible, poder reduir la temperatura i prevenir els impactes de les altes 
temperatures.

Per tot açò demanem el següent:

PRIMER.- Que s'elabore un pla local contra la calor que incloga un estudi detallat del clima 
urbà de la ciutat així com les mesures i accions a curt i mitjà termini que es consideren 
adients tant per a afavorir la reducció de les temperatures a la ciutat com per a prevenir i 
pal·liar els efectes de l'augment d'aquestes.”

Sra. Obiol:
Gràcies. Bon dia a totes i tots. Passem a la lectura de l’únic punt que té aquesta moció.
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La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el punt d’acord de la moció.

Sr. Alcalde:
Gràcies, iniciem el debat.

Sr. Marcos Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els presents i a totes les 
persones que ens seguixen per internet.

Bé, esta proposta de Guanyar té dos vessants. Per una banda, estic d’acord que s’han de 
prendre mesures i s’ha de fer un pla d’acció per tal de baixar les temperatures, per tindre un 
ciutat més amable en este aspecte per combatre la calor; però, per un altra banda, no 
considere convenient utilitzar espais com biblioteques municipals, museus o instal·lacions 
d’este tipus perquè la gent vaja a passar la vesprada per la calor, no? Sí que ho entendria 
en un episodi concret de calor extrema, que s’hauria de prendre qualsevol mesura. 

Aleshores, jo estaria d’acord en esta moció si es contemplara fer un pla d’actuació que porte 
tindre els parcs en condicions perquè la gent els puga gaudir, de fer corredors d’arbreda on 
siga possible per a tindre una frescor natural, fomentar els espais a l’aire lliure, que en tenim 
molts al voltat de la nostra ciutat, perquè la gent puga gaudir d’ells en qualsevol moment. I, 
sobretot, una cosa a tindre en compte, s’han de repoblar les serres. Per desgràcia, cada 
vegada que ens assola un incendi, doncs, després tardem molt de temps en recuperar la 
zona, i açò seria important.

Per tant, a mi, si els companys de Guanyar em deixarem clara eixa separació del que és 
l’espai públic i l’espai obert, del que són, com he dit en altres mitjans també, els espais 
municipals tancats, que a la volta tampoc entenc que siga massa en la seua línia el que és 
gastar en aires condicionats, eixos grans aparells, més hores del que es deguera tocar, jo 
votaria a favor en tant que es fera un pla de manera oberta per a tota la població, i que 
s’estudiara la millor manera; però sí que es deixara a banda el tema dels espais tancats. 
Gràcies.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde, a todos los que están presentes en el salón de plenos y los 
que nos siguen desde casa.

Sus intenciones en esta moción son comprensibles porque las elevadas temperaturas que 
hemos tenido en días puntuales, pues han sido muy elevadas. Es lo que tiene el verano, 
elevadas temperaturas, fuertes e intensas tormentas, etc. Es lo que toca en estas fechas, el 
resto de días son más llevaderos.

Mencionan que se fomente la masa de árboles y vegetación de la ciudad. Yo no sé si se 
pasean mucho o poco por la ciudad, pero yo sí veo árboles en la vía pública, como en Santa 
Rosa, Juan Gil Albert, Oliver, Alameda, País Valencià, avenida de la Hispanidad, etc. Y 
añadir la cantidad de parques y jardines que tenemos en la ciudad, todos con abundante 
vegetación, pero no hablemos de su cuidado y mantenimiento, que hoy no viene al caso, 
pero vegetación la hay.

Tenemos un entorno natural impresionante, zonas recreativas, la Fuente Roja, San Antonio, 
el Preventorio, la Font de la Salut, Serelles, el barranc del Cint, la Vía Verde, por mencionar 
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algunos. Si nuestra ciudad no estuviera rodeada de tal entorno, entendería su propuesta; 
pero no es el caso.

Dicen de promover instalaciones de cubiertas verdes en edificios, que está muy bien; pero 
como todo, tiene una mantenimiento y cuidado, y esto en la ciudad es muy escaso.

El calor nos afecta a todos de igual manera, lo que tiene que prevalecer es el sentido 
común, beber mucha agua, refrescarse, salir a la calle evitando las horas centrales del día, 
comidas ligeras, etc. El Ministerio de Sanidad ya realiza campañas para combatir el calor, y 
el ayuntamiento sí que podría promocionarlas y darles más difusión.

Esta propuesta no va a hacer que bajen las temperaturas más en verano, es cierto que en 
algunas ciudades como Sevilla se colocan toldos en las calles estrechas para evitar los 
rayos del sol y los golpes de calor; pero estas medidas están en algunas calles, ya que es 
imposible tomar estas medidas en toda la ciudad. Pongo el ejemplo de Sevilla, ya que es 
una ciudad que en verano tienen altas temperaturas. Gracias.

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

És indubtable que estem davant d’una situació d’emergència climàtica, i que aquest, 
precisament, és un dels reptes més grans de la humanitat. I el País Valencià, 
afortunadament, i una vegada més, està a l’altura. I està a l’altura perquè vam ser un dels 
primers en declarar l’emergència climàtica i, evidentment, això significava anar de la mà 
d’una sèrie d’accions contra el canvi climàtic.

Per tant, des de Podem, entenem que hem de continuar impulsant la lluita contra el canvi 
climàtic i, en aquest cas, des de tots els àmbits possibles; i poder així construir un territori 
més sostenible.

Ara bé, el dubte que tenim des de Podem és: en cas que s’aprove aquesta proposta, com 
pensa Guanyar garantir que es porte endavant? Com pensa fer-ho? Gràcies.

Sra. Guillem: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i tots.

El canvi climàtic és una realitat que, per desgràcia, ja forma part de la nostra vida, i com a tal 
hem d’aprendre a conviure, lluitar dia a dia si no volem arribar al punt de no retorn. Els 
nostres hàbits de consum, de vida, de treball s’han d’anar adaptant per tal de lluitar en cada 
un dels àmbits de la nostra quotidianitat.

Les onades de calor o els pics de calor, tal i com explica la moció, són un exemple que a les 
nostres terres estem patint cada vegada més. I és que és evident que han vingut per a 
quedar-se. 

La forma més habitual per combatre la calor, ara per ara, és l’aire condicionat. Una fórmula 
poc efectiva a llarg termini, ja que suposa  una gran despesa d’energia, i sobretot evidencia 
les diferències econòmiques entre aquelles persones que hi poden accedir i les que no.

Hem de ser capaços d’adaptar les nostres ciutats, hem de ser capaços de lluitar contra la 
calor o el fred de forma sostenible, de forma continuada i d’adaptar la nostra ciutat per tal 
que siga més amable i més saludable per als ciutadans.
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A Compromís ja fa temps que vam demanar més arbrat, més frondós, i no és cap secret que 
l’arbrat redueix considerablement la temperatura de l’asfalt i del ciment. Diversos estudis 
demostren que poden arribar a baixar la temperatura fins a 5,7 graus. També hem presentat 
propostes per a eliminar la gespa artificial als nostres parcs, ja que la gespa artificial, per ser 
un material sintètic, s’escalfa molt més que  el natural, i sobretot, no sols s’escalfa més, sinó 
que també escalfa el sòl, augmentant considerablement la temperatura ambient. De fet, els 
fabricants recomanen regar-lo per poder baixar la temperatura i evitar una major degradació.

Per tant, promoure unes construccions més sostenibles, amb cobertes verdes i sostres 
ecològics, la reducció del trànsit rodat, la creació de punts verds a espais públics, que ja es 
fa a moltes ciutats europees, i en resum, totes les propostes presentades a aquesta moció, 
són una solució possible per tal de pal·liar una miqueta els efectes del canvi climàtic i fer la 
nostra ciutat no sols més sostenible, sinó més amable amb els veïns i les veïnes.

Per tot això, nosaltres sí que votarem a favor.

Sr. Silvestre: Bon dia de nou.

Evidentment, com no pot ser d’altra manera, anem a acceptar aquesta moció. Entre altres 
coses perquè nosaltres estem treballant ja en aquest tema, que, per desgràcia, la lluita 
contra el canvi climàtic va a ser una tema d’actualitat durant molt de temps.

I hem d’utilitzar, en definitiva, els recursos, la tecnologia, l’educació, la conscienciació i la 
imaginació per lluitar i compensar els seus efectes. 

Com bé sabeu, el nostre full de ruta és l’Agenda Urbana 20-30, i dintre d’ella, un dels 
objectius estratègics és la número 3, que és previndre i reduir els impactes del canvi climàtic  
i millorar la resiliència. I dintre d’aquests estan els objectius estratègics, que són adaptar el 
model territorial i urbà als efectes del canvi climàtic i avançar en la seua prevenció; reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar la resiliència en front del canvi climàtic.

I en aquestes estem. És a dir, conversió en zona de vianants, xarxa de carrils bici, 
repoblacions, instal·lacions d’energies alternatives, vehicles elèctrics i híbrids, eficiència 
energètica i d’aïllament d’edificis, millorar la gestió dels residus, reciclatge d’aquests, 
tractament d’orgànica, promoure negocis d’economia circular, com és el tractament del tèxtil 
per la roba i la nova tenda de venda de mobiliaris... però, a més a més, tenim altres 
projectes en cartera, com es tornar a naturalitzar determinades zones de la ciutat, els 
projectes dels boscos xicotets, reforestacions, els projectes de solucions basades en la 
naturalesa, i més instal·lacions d’energies alternatives.

I, a més a més, aprofitant tot el que seria l’SmartCity, que jo sé que els agrada molt, i de 
manera semblant a la proposta que teníem en l’app i web de rutes saludables, com eren les 
«Rutas con más sombra, rutas con menos ruido, rutas con menos alérgenos» o rutes més 
accessibles, podem crear un mapa de calor de la ciutat, comptant, a més a més, amb la 
participació ciutadana, ja que com ahir van anunciar, la Agencia Valenciana de la Innovació, 
per mitjà d’una subvenció d’innovació, anem a poder proporcionar a les famílies que 
vullguen un lot ciutadà, amb una sèrie de sensors, i que podran connectar-se a la xarxa IoT 
municipal, millorant la captació de dades que permetran obtenir moltes dades ambientals, 
com puguen ser les temperatures dels barris de la zona o de carrers, i així, entre d’altres, 
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poder obtindre mapes de calor o de fred de la pròpia ciutat, que ens pot ajudar a aquesta 
moció que està proposant-se ara mateix.

Sr. Alcalde: Gràcies. Ha clavat el temps, enhorabona.

Sra. Obiol: S’ho guarda per a la segona intervenció.

Bon dia de nou. És tan evident que tenim un problema molt greu al món i també a Alcoi. 
Hem vist les imatges de Canadà, no sé si heu vist els musclos buits a les arenes de les 
seues platges, o les pluges torrencials d’Alemanya. A més a més, és una evidència 
estadística que el calor mata. De 1981 a 2016, a la Unió Europea han mort 84.000 persones, 
i s’espera que si s’augmenta un grau i mig de la temperatura ambiental, al 2100 hauran mort 
30.000 persones.

El company de Vox deia que la calor afecta a tothom per igual, i no és cert. La societat és 
desigual i, per tant, no ens afecta igual. Hi ha... no morim per igual tampoc, no? Hi ha edificis 
que estan construïts amb materials molt pobres i que, per tant, viure a eixos habitatges és 
com viure a un forn, i per tant, hem de pensar... i precisament són la gent més pobra, i 
hauríem de mirar com podem solucionar aquestes qüestions.

Hi ha mesures transformadores, a curt i llarg termini. Nosaltres, en aquest cas, sense negar 
la importància d’aquestes mesures transformadores, el que demanàvem eren mesures 
pal·liatives dels efectes immediats d’aquesta calor, i també de les pluges torrencials. Fa un 
moment els companys de Podem parlaven dels problemes de les pluges en algunes zones 
de la nostra ciutat; això també ho hem de tindre en compte, que és un dels efectes del canvi 
climàtic.

Nosaltres simplement hem apuntat a la justificació de la nostra moció, algunes de les 
mesures que s’estan prenent i que estan recomanant. Justament fa poc llegia a Jorge 
Olcina, el catedràtic de Climatologia de la Universitat d’Alacant, parlant precisament de la 
necessitat d’aquestes mesures, que les ciutats, en la línia del que ha dit el senyor Silvestre o 
el que han dit els meus companys de Compromís, de Podem, que es puguen tornar a 
naturalitzar i puguen també pal·liar, al mateix temps que transformar, la ciutat, però a més 
ràpidament perquè són molt important els terminis. És molt important que prenguem ja 
mesures concretes, urgents i molt ràpides.

Potser llegint el punt..., perquè nosaltres això ho hem fet, eixes recomanacions són 
recomanacions que hem anat recopilant; però no tenen perquè ser eixes. El què hem volgut 
fer és arribar a un consens, en el que ens puguem asseure, i amb aquestes recomanacions 
de la evidència dels científics puguem pensar a curt i a mitjà termini, quines acciones 
pal·liatives poden posar en la nostra ciutat. Poden ser estes, que nosaltres pensem que són 
molt adequades, sinó no les haguérem nomenat, però poden ser-ne altres. I evidentment, 
també em fa por que pensem que, quan parlem d’un pla, pensem que anem a subcontractar 
a una empresa, quan simplement hem de llegir una miqueta, consultar als experts i 
asseure’s i actuar; i això, en un parell de setmanes pot estar perfectament fet.

Sí que m’agradaria contestar a un parell de coses, per si aclarix un poquet el vot dels meus 
companys de Corporació. Els edificis públics els paguem entre tots, entre tots, no? A mi, 
estic profundament en desacord pensar que els que estem ací uns anys asseguts en 
aquestes cadires som els amos dels recursos públics, no som els amos dels recursos 
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públics, som nosaltres com a ciutadans, amb els nostres companys com a ciutadans. I per 
tant, podríem mirar la manera que ho gaudírem tots. Evidentment, nosaltres no defensem 
que posem l’aire condicionat a tothora perquè genera més calor, sinó perquè hi ha edificis 
que estan millor construïts, que són més frescos, que fins i tot els edificis públics poden 
pensar-se bé i tindre ventilació creuada, i això fa que s’estiga tèrmicament de manera més 
confortable, que molts pisos de la nostra ciutat, i això no m’ho negareu. Bé, sí, m’ho podeu 
negar però no és real.

Després, l’SmartCity, evidentment nosaltres sí que creiem en algunes de les qüestions de 
l’SmartCity; no precisament com s’estan fent ací. Si aquestes qüestions que ha nomenat el 
senyor Silvestre, que és per a fer mapes de calor, que nosaltres demanem, que és per a fer 
boscos xicotets o saber, precisament a partir d’eixos mapes de calor, on posar els boscos 
xicotets, que nosaltres també ho demanàvem al nostre programa electoral, o també, que no 
he nomenat, però acabe ja, els problemes de les pluges, també saber quins són els edificis 
o els carrers que són més vulnerables a les pluges torrencials, doncs nosaltres, de fet ho 
demanàvem també a la justificació d’aquesta moció.

Per tant, per nosaltres cap problema, i continuaré després. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Mire, jo no estic dient-li que els edificis públics siguen meus, evidentment són de tots, i així 
ho entenc jo també, no tergiverse les paraules. Un museu, és un museu, i és per a compartir 
temes culturals per a la gent que estiga interessada en eixe món vaja i gaudisca, d’eixe 
concretament; un teatre és un teatre; una biblioteca és una biblioteca. I jo el que estic dient 
és que tenim mitjans de sobra i recursos a l’abast, i ací, a la fi, estem d’acord en el text de la 
moció. Simplement és que hem de fer-ho perquè la ciutat siga més agradable i més amable 
per a tots, i combatre per descomptat el canvi climàtic o l’augment de les temperatures que 
ens ve damunt; però anem a adequar i a utilitzar les coses cadascuna al que correspon. Ja li 
dic, una cosa és que fora una emergència que tinguérem 50 graus i s’haguera de fer el que 
s’haguera de fer; però bé, també tenen l’horari que tenen habitualment estos llocs per anar i 
estar allí una estona i refrescar-se; però el més normal i el més habitual o més agradable per 
a tots seria tindre-ho en el carrer i en tots els barris, i a la mà de tot el món. I aleshores, amb 
això sí que estic d’acord que s’ha de fer faena i s’ha de buscar la manera de fer-ho per 
tindre-ho tots a mà en un futur, però no vull dir que gasten els edificis municipals perquè són 
municipals i no tenen el perquè gastar-los. Però de tota manera, jo ja li he dit la meua 
postura. Gràcies

Sr. Abad: Gracias, señor alcalde.

Primero que nada puntualizar que yo no he dicho en ningún momento que a todos nos 
afecta de la misma manera, sino todo lo contrario. Yo he dicho, palabras «el calor no nos 
afecta a todos de igual manera», eso para puntualizar. 

Y segundo, yo creo que tenemos una ciudad, como repito, he dicho antes, con un entorno 
natural magnífico, tenemos unos parques magníficos, grandísimos, llenos de árboles, de 
vegetación. Si se pueden tomar medidas, crear un plan para que se pueda actuar de esta 
manera y paliar la calor, pues se podría hacer algo; pero yo creo que tenemos los medios en 
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la ciudad suficientes para que cada uno, con sentido común, pueda paliar la calor de la 
mejor manera. Gracias.

Sr. Santiago: Gràcies de nou.

Sens dubte que hem d’adaptar la ciutat si volem fer-li front al canvi climàtic, amb garanties, i, 
sobretot, fer-ho prioritzant als col·lectius més vulnerables i implicant a tota la ciutadania en 
aquesta lluita, amb certs ítems com, per exemple, reduint les emissions dels gasos d’efecte 
hivernacle, incrementant l’espai verd, reduint el consum d’aigua domèstica, incrementant la 
recollida selectiva o incrementant l’ús de les energies renovables. 

Per tant, des de Podem, evidentment donarem suport a aquesta proposta. I entenc que la 
companya de Guanyar, en la segona intervenció em contestarà perquè, igual que per a 
vostés, per a nosaltres aquesta proposta és una prioritat i ens agradaria saber com pensen 
garantir que, en cas d’aprovar-se aquesta proposta, que sembla que sí, com es durà a 
terme?

Sra. Rosa García: Muchas gracias señor alcalde.

Bueno, para mi és muy simple, esta moción que presenta el grupo Guanyar tiene una parte 
que es la exposición de motivos y un punto de acuerdo. En la exposición de motivos, como 
es habitual, el grupo proponente explica que es lo que esta solicitando y, además, pues da 
una idea de como, en su opinión, se debería hacer; pero la realidad es que el punto de 
acuerdo lo que pide es que se elabore un plan local contra el calor, así como las medidas y 
acciones que se consideren adecuadas para prevenir y paliar los efectos de las altas 
temperaturas. 

Una vez dicho esto, diré que existe desde 2019 un Plan nacional de actuaciones preventivas 
de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, que entre sus muchos puntos hace 
hincapié en que la participación de las administraciones, tanto a nivel central como 
autonómico y local, que es lo que nos atañe, resultan esenciales para evitar en la mayor 
medida posibles daños en la población. Así que la aplicación de un plan como el que se 
propone por el grupo Guanyar cumpliría un objetivo esencial, la prevención de daños en la 
salud provocados por el exceso de calor a los colectivos más desprotegidos.

Desde un enfoque sanitario, la exposición a temperaturas excesivas afecta especialmente a 
los niños, a las personas mayores y a los enfermos con patologías crónicas de base. Y 
desde un punto de vista social, la marginación, el aislamiento, la dependencia, la 
discapacidad, las condiciones de habitabilidad de las personas con menos recursos añaden 
factores de riesgo que hacen aún más vulnerables a colectivos que, precisamente por sus 
condiciones socieconómicas, deberían estar más apoyados

Así pues, desde Ciudadanos Alcoy creemos que un estudio como el que se pide, que 
implique a los servicios sociales para que las personas mayores, las especialmente más 
desprotegidas y las más vulnerables puedan aliviar los efectos nocivos de las altas 
temperaturas, es una demanda que obviamente hay que apoyar, y por ese motivo vamos a 
votar a favor.

Sra. Guillem: Gràcies de nou, alcalde.
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Bé, nosaltres ens alegrem moltíssim que el govern estiga treballant. De veritat, esperem 
poder ser pioners, per una vegada, i que puguem, per exemple, ser els primers en 
aconseguir el 60 % dels residus reciclats abans del 2030. Data aquesta que s’ha acordat a 
Europa, no com els plàstics d’un sol ús, on ací ja es va presentar abans, i que ens hem 
esperat fins a la data límit per aconseguir aquesta proposta, que era ara, al 2021.

Simplement el que vull dir és que nosaltres ens creiem el canvi climàtic, l’economia 
sostenible i circular, i per tant, qualsevol cosa, qualsevol proposta dins d’aquesta línia que 
vinga tant del govern com per qualsevol dels altres companys, nosaltres direm que sí.

Sr. Ruiz: Gracies, senyor alcalde. Bon dia, companys de Corporació, i bon dia a totes les 
persones que estan seguint aquesta sessió a través d’internet.

Compartim des del Partit Popular moltes de les preocupacions que s’han manifestat en 
aquest debat sobre aquesta proposta de Guanyar, i encara que puguem no estar d’acord en 
alguns dels plantejaments o de les propostes que es plantegen en l’exposició de motius, 
entenem que la proposta d’acord és suficientment ampla com per a poder treballar i poder 
donar suport a aquesta proposta. Moltes gràcies.

Sr. Silvestre: Sí, bé, jo crec que la proposta del grup Guanyar és una proposta prou oberta i 
que a més a més, al final l’hem d’arreplegar tots els grups polítics. És a dir, que és un tema 
que està, i bé, i l’hem de tractar anys darrere anys per desgràcia.

I en definitiva, nosaltres creiem... açò jo crec que la majoria de coses estan inventades, i 
anem a fer coses i en el futur en farem més, i possiblement tinguem alguna idea genial i 
l’executarem, i amb això estem. I jo crec que, en este sentit, tots anem a lluitar per açò.

Perquè ja hi ha una sèrie de mesures per evitar la radiació solar, reduir la calor irradiada en 
les superfícies exposades al sol, integrar vegetació en els recorreguts urbans, millorar 
l’aïllament dels edificis, reduir la calor residual antropogènica, integrar una trama urbana de 
punts de refredament, que seria la creació d’una sèrie de punts freds en els quals les 
persones amb menor nivell de recursos propis, disposaren d’estos sistemes de refrigeració o 
que puguen suportar d’alguna manera millor eixes altes temperatures. I aquests punts freds 
també poden incloure, tant centres socials, com àrees cobertes de vegetació o ombrejades 
per tindre una gran quantitat d’arbres, on damunt poguérem implementar zones d’aigua.

Després està el què, com s’ha comentat alguna volta, això de la Conselleria i el 
Departament de Sanitat, les recomanacions que fan. I pensem que ací l’educació també és 
molt important. Assegurar evidentment els subministres d’aigua i energia, i el monitoratge i 
resposta als temps reals per poder oferir respostes ràpides.

I jo crec que, amb tot açò, jo crec que anem a lluitar i anem a treballar tots per intentar, en la 
mesura del possible, posar en marxa este pla que, ja torne a dir, serà un pla d’enguany; però 
a l’any que ve millorarà i, possiblement, així continuarem durant molt de temps. Gràcies.

Sr. Alcalde: L’havia felicitat en l’anterior intervenció, ara no puc.

Sra. Obiol: Li fem la ola.
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Bon dia de nou. Bé, nosaltres simplement dir algunes coses. Convergir amb el senyor 
Silvestre, tot està inventat ja; bé, tot el que està al nostre abast, perquè hi ha coses que 
s’han d’inventar encara, però... i m’ha fet recordar també que Fuster deia que la cultura era 
copiar i corregir, per tant, és el que nosaltres proposem.

Nosaltres, a la pregunta dels companys de Podem, nosaltres no estem al govern; però tot i 
això, el dilluns, per nosaltres, podem seure’ns ja, i totes aquestes mesures que nosaltres 
hem resumit en la moció, o que acaba d’enumerar el senyor Silvestre, ja ens podem 
seure’ns i parlar. Perquè hi ha mesures molt urgents, que el mateix dilluns si seiem a les 9 o 
a les 10, segurament ja tindrem el consens, dins del consens que hi ha ací, que podríem 
ampliar l’horari de biblioteques, el de museus... mirar quines on no hi ha aquests centres 
públics de fàcil accés, podem obrir-ne alguns altres, per exemple associacions, els centres 
de les associacions de veïns dotar-los de ventilacions; fer allò que, per exemple, en l’àrea 
metropolitana de Barcelona han fet refugis climàtics a partir dels centres educatius, que és 
una mesura bastant senzilla i que es pot fer, divendres ja la podem tindre; en setembre 
podríem saber quins carrers, no senyor Silvestre?, quins carrers estan més desproveïts 
d’ombres i saber abans de Nadal, podríem anar a per les... proveït d’ombres; i en juliol que 
ve, podem fer una moció ací i dir ja quins són els edificis amb pitjor situació climàtica i de 
sensació tèrmica, i poder mirar de començar ja a proveir-les de cobertes verdes o, fins i tot, 
ajudar i cobrir... i ajudar a contribuir també a que hi haja més ajudes, que ja existixen, de 
rehabilitació tèrmica, però millorar-les, com estem millorant algunes altres.

No sé, esperem trobar als companys de Podem en aquest Pla d’Acció, que per mi és molt 
senzill si es vol. També ens poden, no sé, també ens podem proposar un altre calendari.

Sí que m’agradaria dir una cosa, perquè per a mi és molt important, i és que Vox està molt 
bé que accepte la desigualtat social, però és impossible aquesta desigualtat social 
respondre-la individualment, la solució mai és individual, ha de ser col·lectiva. Per tant, la 
responsabilitat individual que vosté ha dit i que des de Salut Pública també recomanen és 
important, però no és la solució. La solució passa per solucions col·lectives.

I res més, mostrar la nostra satisfacció pel que intuïm que alguns han dit de l’ampli consens 
en aquesta moció i que realment es compte amb nosaltres, i amb els companys de Podem, 
que els veig molt interessats, en poder fer aquest Pla d’Acció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies, passem a la votació de la moció.

Seguidament és sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal GUANYAR 
ALCOI.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (1), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), el vot en contra del regidor 
del grup municipal VOX (1), i l’abstenció del regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo 
Martínez Coloma (1), aprova la moció presentada pel grup municipal GUANYAR 
ALCOI.
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16. 23168/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE LES CABINES DE TELEFÒNICA EN LA VIA PÚBLICA.

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

«Debido al mal estado de las cabinas telefónicas en la vía pública, unas cuantas 
descuajaringadas, otras pintarrajeadas y estampadas con pegatinas y anuncios variados, y 
no pocas cubiertas de una espesa capa de polvo, y como parte del mobiliario urbano:

 ¿quién se encarga de su mantenimiento?

 ¿se ha planteado el Gobierno Local la retirada de estas cabinas cuando la Ley lo 
permita?

 ¿se ha planteado el Gobierno Local dejar alguna a modo homenaje o incluso se 
reutilicen para ofrecer otros servicios públicos?»

Sra. Zamorano: Gràcies alcalde, bon dia.

A vore, en la qüestió primera que fa, qui s’encarrega del manteniment es Telefònica, que és 
la propietària d’eixes cabines.

El Govern s’ha plantejat la retirada? El Govern no té competència per a retirar res, perquè 
esta facultat en tot cas ve determinada per normativa estatal. Està en vigor encara una 
normativa del 2005 prorrogada, enguany sembla ser que està... que entrarà en vigor la Llei 
General de Comunicacions que preveu l’eliminació en l’àmbit estatal d’estes cabines. Per 
tant, la competència, en tot cas, la tindrà l’Estat que isca aprovada. Quan estiga en vigor 
eixa normativa es retiraran.

L’ús definitiu que done telefònica està un poc en l’aire, perquè no ha dit res. S’ha consultat 
per vore quin ús o quin... i no es pronúncia a l’efecte; però sí que al·ludix a un projecte que ja 
hi ha en Andalusia, que algunes cabines sí que les ha transformades en punts de recàrrega 
o en punts d’informació turística; però bé, com que són pròpies, doncs, si es donara el cas 
que es poguera fer eixe conveni o eixa cessió a l’ajuntament, doncs, voríem usos, però de 
moment no podem fer res.

Sr. Abad: Pues realizo el siguiente ruego:

 «Que el Gobierno Local, inicie los trámites con el operador para la retirada o 
mantenimiento en caso contrario, de las cabinas telefónicas en la vía pública». 
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Sra. Zamorano: Que ja li he contestat que no és una facultat que puga exercir el govern 
local, que és una facultat estatal; per tant, estem a l’espera d’eixa aprovació de la norma i 
del que puga esdevindre després d’eixa aprovació.

17. 23168/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE ELS PANELLS INFORMATIUS EN L'ENTRADA NORD.

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

«En la entrada Norte de la Ciudad de Alcoy, hay colocados unos paneles informativos y 
alguno de ellos són poco visible, en dirección Cocentaina - Alcoy,  ya que la arboleda de 
alrededor a crecido y priva de visibilidad de la información de los mismos.

También hay otro panel antes de la pequeña glorieta de acceso a Cotes Baixes que tiene 
información sobre el Poligono y ya ni se puede apreciar, por la misma causa, el crecimiento 
de la arboleda.

Por lo que realizo el siguiente ruego:

 Que se estudie la situación y se adopte la mejor opción para hacer visible la 
información de estos paneles informativos».

Sr. Jordi Martínez: Bon dia. Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvingut... bé, agrair també a 
tots els que estan seguint-nos per les xarxes.

Té vosté tota la raó, vam comprovar el que vosté ha dit, i tenen una visible necessitat de 
neteja, i ho hem encarregat ja en els temes de la brigada, sobretot per la neteja. Tenim un 
dubte sobre si una d’elles estava en terme municipal d’Alcoi o de Cocentaina, però ho hem 
comprovat i són totes d’ací.

Sr. Abad: Gracias por recoger el ruego y la propuesta, no serían necesarios únicamente 
recortar o talar la arboleda que hay allí; podríamos incluso la que tiene información de Cotes 
Baixes elevarla un poquito más para que sea más… no tocar los árboles que hay allí; pero 
que gracias por darse cuenta del fallo que hay allí. Gracias.

18. 23168/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER AL TANCAMENT NOCTURN DE PARCS I JARDINS

Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
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«Para evitar el deterioro de la riqueza botánica y el patrimonio escultórico que cobija el 
parque de la Glorieta, este parque permanece cerrado durante las noches. Esta medida a 
mejorado la imagen del parque de la Glorieta, mejorando la seguridad y la conservación del 
recinto, además fue una demanda por parte de los vecinos.

El resto de parques y zonas ajardinadas de la ciudad, están sufriendo los estragos del 
vandalismo y los botellones que han aumentado debido a las restricciones de la COVID-19. 
La mayoría de parques de la ciudad ya disponen de sistemas de aislamiento o cierre como 
puertas, muros o vallas perimetrales, pero también es cierto que en la mayoría, al estar en 
mal estado no pueden utilizarse para tal fin.

No se trata de prohibir sino de proteger y conservar nuestra ciudad. El vandalismo es una 
lacra que llevamos sufriendo desde hace años y provoca graves problemas de convivencia y 
los vecinos sufren las consecuencias, además del gasto económico que supone.

Por lo que realizamos el siguiente ruego:

 que el departamento correspondiente, estudie y consulte con los órganos de 
participación ciudadana, y así decidir la mejor opción posible, el cierre de las zonas 
mas afectadas en parques y jardines, en horario nocturno».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou.

Li acceptem el prec. La veritat és que nosaltres tenim, sobre el plantejament que fa vosté, 
una visió distinta. Nosaltres sí que pretenem en alguns casos, i en els parcs sobretot, sí que 
diferenciar una zona que sempre estiguera oberta, perquè considerem que els parcs públics 
han de tindre ús durant tot el dia; però sí que és cert que en els parcs que tenim en la ciutat 
hi ha, a banda del que és l’espai propi natural, hi ha edificacions fetes en els parcs, i allí sí 
que hauríem d’intentar, o eixa és la intenció del Govern, intentar acotar zones en els parcs 
que pogueren estar tancades i que foren doncs, com per exemple, el que està passant en 
l’auditori de la Zona Nord, un espai més de cultura de la ciutat, i que no hàgem de fer eixe 
manteniment, perquè és cert que en alguns dels parcs de la ciutat, van trencant-se les 
qüestions... les tornem a arreglar i el vandalisme continua actuant sobre aquestes. I sí que 
és cert que les zones que siguen més sensibles a això, intentar acotar-les; però, per 
descomptat, deixar espais per al gaudí tot el dia de...

Sr. Abad: Sí, la propuesta no es que se cierren los parques completamente; sino que sí que 
las zonas que son así de menos uso no tengan más construcción o más mobiliario, que sí 
que sufren destrozos y vandalismo… por ejemplo, la zona del Viaducto, la parte baja, que es 
una zona también que se podría cerrar, y a ciertas horas de la noche para que no sufriera 
los desperfectos que se están viendo últimamente. Gracias.
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19. 23168/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE LA ZONA DE PAS ENTRE CARRER ELS TINTS I CARRER 
POETA JOAN VALLS.

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

«Son muchas las zonas de paso o acceso a zonas ajardinadas existentes en la ciudad y que 
en los últimos años están perdiendo su atractivo para los ciudadanos. 

La zona de paso entre la Calle Els Tints y la calle Poeta Joan Valls, es una de ellas y como  
puede observarse en las fotografiás, hace tiempo que no se realiza ninguna intervención en 
los últimos años, incluso no tiene iluminación, la cual ha sufrido desperfectos por 
vandalismo.

Al parecer, al ser una zona no visible, no requiere o necesita intervención alguna, pero los 
vecinos de la zona y los que utilizan la zona del rio, lamentan su estado.

 ¿desde cuando no se actúa en la zona para su limpieza?

 ¿el departamento sigue algún calendario de actuaciones para estas zonas?
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»

Sr. Silvestre: Bé, en aquesta zona s’ha actuat d’alguna manera puntual, no vaig a dir 
mentides. I si que tenim algun calendari d’actuació en estes zones? No.

Sr. Abad:  Pues realizo el siguiente Ruego,

 «Que se tengan en cuenta estas zonas por el departamento correspondiente y se 
actúe de manera inmediata, correcta y continua, en esta y otras zonas de paso o 
acceso de los ciudadanos».

Sr. Silvestre: Sí, el que anem a fer és vore d’alguna manera d'incloure-ho en un 
manteniment periòdic, a través de la brigada o a través de Fomento, vore de quina manera 
es pot mantindre. Ara, també li diria que açò que a voltes vosté diu «que està perdiendo su 
atractivo para los ciudadanos...», a vore, està parlant, permeta’m, d’una zona molt concreta, 
d’un trosset molt concret. Que jo entenc que els veïns, evidentment reclamen i està bé i ho 
tindrem en compte i actuarem; però que també tinguem en compte que tenim ara la zona del 
riu, que malgrat que vosté i jo diferim un poc en el criteri, per a mi és una zona meravellosa 
que està ara en molt bon estat i que permet ara passejar, córrer i, al final, transitar per esta 
zona.

Sr. Abad: Un ejemplo más que le puedo poner de una zona transitada para peatones es, al 
final de la calle Isabel La Católica, para bajar bajo al cauce del rio, también es una zona que 
está muy abandonada y en repetidas veces ya le he hecho llegar el estado y la situación en 
que se encuentra; y a día de hoy todavía sigue igual, no se ha intervenido ni nada.

Sr. Silvestre: D’acord, d’acord, està clar.

20. 23165/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE EL SECTOR D'ARTESANS FESTERS D'ALCOI

Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
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«La Fiesta de Moros y Cristianos es la gran seña de identidad de Alcoy. La trilogía en honor 
a San Jorge, impulsada por la ilusión de los festeros y la devoción de todo el pueblo, es un 
motor económico para la ciudad. El impacto anual de la Fiesta es de 24,8 millones de euros.

A lo largo de los siglos, la Fiesta ha generado un sector de profesionales artesanos 
dedicados en exclusiva a la producción de las vestimentas y la ornamentación que hacen 
posible que la ciudad regrese al medioevo durante tres jornadas de abril. Solo el diseño y la 
confección de los trajes representa un volumen de negocio de 1.243.000 euros al año.

La suspensión de la Fiesta de Moros y Cristianos desde 2020, como consecuencia de la 
pandemia del Covid 19, ha generado un terrible impacto económico en un sector cuya 
subsistencia depende únicamente de la celebración de los festejos. 

La situación genera una enorme incertidumbre a las familias que trabajan en la artesanía 
festera.

En 2020 el Ayuntamiento ofreció una línea de ayudas a los artesanos festeros. Un año 
después, con la situación agravada después de un segundo ejercicio sin facturar, se hace 
necesario que el Ayuntamiento vuelva a situarse junto al sector con el objetivo de evitar el 
cierre de empresas del sector y la pérdida de empleo. 

Por todo lo expuesto, se formula el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy convoque para 2021 una línea de ayudas directas 
dirigidas al sector de artesanos festeros de Alcoy, tal y como ya hizo en 2020».

Sra. Ortiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia totes i a tots.

Jo crec que s’han equivocat a la redacció del prec. Jo pense que on diu «que el 
Ayuntamiento de Alcoy convoque para 2021 una línea de ayudas directas dirigidas al sector 
de artesanos festeros de Alcoy, tal y como ha hizo en 2020», jo crec que hauria de dir «que 
la Diputación de Alicante convoque para 2021 una línea de ayudas directas dirigidas al 
sector de artesanos festeros, tal y como se comprometió en el 2020».

Sr. Cantó: Nosaltres no estem dirigint-nos a la diputació, estic dirigint-me a l’Ajuntament 
d’Alcoi, i és a l’Ajuntament d’Alcoi al que estem dient-li que cree una línia d’ajudes.

Les ajudes de la Generalitat no han arribat, sí que sabem que ara estan en contacte el grup 
d’eixos artesans amb diputació, creem que... diguem la situació d’estes famílies, perquè al 
final són famílies que depenen dels negocis en Alcoi, és diguem-ne cruel, perquè són dos 
anys sense treballar. Si Déu vol i fem festa en abril, ells començaran a treballar per a 
facturar en l’any següent. 

Bé, demanar a l’Ajuntament d’Alcoi que també ajude a este sector, simplement.
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Sra. Ortiz: Jo crec que tots som ben conscients de les greus dificultats que la Covid ha 
provocat en el nostre teixit econòmic, de forma especialment greu als nostres artesans de la 
festa; per això, des que vam prendre la difícil, però necessària, decisió de suspendre les 
nostres festes de Sant Jordi, nosaltres hem treballat conjuntament per obtenir el màxim 
suport al sector, amb l’impuls i el suport a AMICA (Associació d’Artesans de Moros i 
Cristians d’Alcoi); amb l’impuls i el suport a la Federació d’Artesans, que van presentar a 
Alcoi fa  uns mesos; amb l’aprovació de línies d’ajudes directes al sector en 2020; amb la 
sol·licitud a la Generalitat d’una línia específica per al sector, que es va aprovar i que està a 
punt de resoldre, com va traslladar ahir la Conselleria al nostre alcalde, i que serà una ajuda 
de fins 7.000 euros a cada artesà, amb la inclusió a la propera convocatòria d’ajudes que 
s’aprovarà al setembre als artesans de la nostra festa, com hem acordat amb ells; amb 
l’estudi dels projectes presentats per AMICA per a impulsar el sector, que no s’han pogut 
materialitzar per la Covid; amb la negociació amb la Diputació per la inclusió als 
pressupostos d’una partida específica per al sector, que va negociar el nostre alcalde i que 
es va aprovar; s’han provocat reunions del sector amb responsables de la Diputació per a 
complir amb el compromís d’ajudar al sector, i jo crec que vostés saben que s’han interessat 
i han intentat que la Diputació complira les seues propostes. 

A dia de hui el Govern Valencià ha mostrat el seu suport al sector, l’Ajuntament d’Alcoi ha 
demostrat el seu recolzament al sector i la Diputació d’Alacant res de res, però res, d’acord! 
Però clar, no perdem l’esperança i estem segurs que el senyor Mazón no voldrà quedar com 
un mentider, i després de l’estiu aprovarà la convocatòria d’ajudes al sector, tal com es va 
comprometre. Nosaltres continuarem fent el que hem fet des del minut u, estar al costat dels 
artesans, mostrar el nostre suport, no només amb paraules, sinó amb el que realment 
necessiten, que és en fets i en ajudes econòmiques.

Per això, a més de la convocatòria de setembre, si la Diputació aprova la seua, a través de 
l’ajuntament, complementarem eixa ajuda. I si la Diputació deixa abandonats als nostres 
artesans, traurem nosaltres una nova convocatòria abans de final de juny. La situació del 
sector és tan dura, que és immoral. Vull dir, i prometre ajudes econòmiques i després no 
complir-les, hauran de fer-s’ho mirar.

21. 23165/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PER PART DELS 
REGIDORS

Llig les preguntes i el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.

«El Síndic de Greuges ha constatat en fins a quatre resolucions la negativa del Govern local 
a permetre l'accés directe de l'oposició a la informació del registre municipal. De fet ha 
tancat la queixa 2003874 resolent que l'Ajuntament no accepta les seues recomanacions per 
a facilitar l'accés a la informació.

Les restriccions es mantenen malgrat que en la consulta presentat a l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament d'Alcoi afirma que “no 
existía inconveniente en que los concejales accedieran automáticamente al registro de 
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entrada, pero indicando los datos personales y términos en que se debía producir el acceso 
y que para acceder a otros datos personales, en especial los de los artículos 9 y 10 del 
RGPD, se requiere una ponderación previa".

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la seua resposta a la consulta plantejada 
pel delegat de protecció de dades de l'Ajuntament d'Alcoi, reconeix el dret dels regidors a 
accedir a la informació amb els límits del règim específic de determinats tractaments, com 
els tributaris, recollits en l’article 9 del RGPD.

En aquest sentit, l'informe de l'agència destaca que “el concejal está legitimado para 
acceder a los datos personales existentes en la información municipal porque es esencial 
para el cumplimiento de sus funciones”. Amb aquesta finalitat, l'AEPD assenyala en el seu 
informe, com a bona pràctica, anonimitzar part de les dades a l'efecte de no facilitar major 
informació que la necessària. Fins i tot ofereix informació sobre possibles tècniques 
d'anonimització per a la seua aplicació per part de l'Ajuntament

Per tot l'exposat, es formulen les següents

PREGUNTES

 Quines mesures ha adoptat l'Ajuntament per a, d'acord amb la recomanació de 
l'informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, facilitar l'accés directe dels 
regidors a la informació continguda en el registre d'entrada?»

Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots i totes.

No podem facilitar l’accés perquè l’accés ja el tenen. Tenen accés directe a tota la 
informació, a excepció de la que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades diu que no 
podem donar.

Sr. Ruiz:

 «Quines tècniques d'anonimització ha aplicat l'Ajuntament perquè, d'acord amb la 
recomanació de l'informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, els 
regidors puguen obtindre accés directe a la informació del registre sense accés a 
dades personals de forma indiscriminada i massiva?»

Sra. Sanjuán: Gràcies de nou. Ho hem estudiat, però donat el grau de dificultat tècnica que 
representa, de moment és inviable.

Sr. Ruiz: Formule el prec.
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«Que l'Ajuntament d'Alcoi adopte les mesures d'anonimització necessàries per a, d'acord 
amb la recomanació de l'informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, permetre 
l'accés directe dels regidors a la informació continguda en el registre d'entrada, tant a les 
instàncies com a la documentació complementària».

Sra. Sanjuán: Bé, no podem acceptar aquest prec perquè permetre l’accés directe a tota la 
informació als regidors i regidores d’aquest ajuntament està fent-se, exceptuant, com déiem, 
aquelles dades que impliquen una vulneració dels drets dels ciutadans i ciutadanes, i 
sempre seguint les instruccions tant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, màxima 
autoritat en aquesta matèria, com dels tècnics municipals, als que vostés insisteixen en 
desacreditar i qüestionar al posar en dubte reiteradament, fins a quatre, els seus informes i 
resolucions. 

Per tant, i adherint-nos al que diuen els que saben, no podem acceptar el prec.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.

Bé, tenim damunt la taula quatre resolucions dels Síndic de Greuges on es constata la falta 
de transparència del govern municipal, on es constata la seua negativa a millorar l’accés que 
tenim actualment al registre, que és limitadíssim. I no només tenim quatre resolucions del 
Síndic de Greuges, sinó que també hi ha una resposta, a consulta de l’ajuntament, de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
com bé ha dit vosté, la màxima autoritat, diu «que els regidors tenim l’accés, el dret a 
accedir a la informació. Només no podem accedir als articles 9 i 10. És a dir, a unes dades 
que tinguen que vore en informació tributaria i en antecedents penals», la qual cosa, per al 
Partit Popular no representa cap problema no tindre accés a eixa informació.

Vostés, el què han fet ha sigut desacreditar al Síndic de Greuges, dient fins i tot que les 
seues resolucions plantejaven vulnerar la legalitat. Vostés, només per impedir que l’oposició 
puga exercir el seu democràtic dret de fiscalització del govern, són capaços, fins i tot, de 
denigrar una institució com el Síndic de Greuges.

I nosaltres, insistim, respecte a les dades personals no tenim interés en dades personals, no 
volem el quit volem el què, i el què, és vore que han construït un camp de futbol sobre uns 
terrenys que no són de l’ajuntament; que han perdut mig milió d’euros d’ajudes europees per 
a millorar El Molinar; que de 13 informes que han arribat sobre el Pla General d’Ordenació 
Urbana, 11 són contraris i demanen esmenes; volem saber també la situació en la que es 
troba l’Andreu Sempere, que és l’eterna promesa d’este govern, que no arriba mai; volem 
saber en quina situació es troba la investigació que té oberta l’Agència Valenciana Antifrau 
sobre el servei de gestió de l’aigua d’Alcoi... totes eixes coses, el què i no el quit.

I ens trobem en excuses, primer en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ―Sr. 
Alcalde: Vaja acabant senyor Ruiz―, i ara l’excusa és la qüestió tècnica, per a complir, el 
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que està dient-li, com vosté ha dit, torne a repetir, la màxima autoritat en la matèria. Per 
això, el què demane es que, després de dos anys de legislatura, d’una volta per totes, ens 
deixen exercir la nostra funció democràtica de control i fiscalització del govern. Gràcies.

Sra. Sanjuán: Bé, hauran de disculpar-me anticipadament; però crec que la informació a 
totes aquestes coses que ha demanat, la té. Al que no té accés, i no és perquè al Síndic de 
Greuges nosaltres estiguem desprestigiant-lo, sinó perquè l’òrgan superior a aquest, que és 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, li ha rebutjat totes les quatre voltes, 
reiteradament, que vostés han demanat accés, que sí que tenen. Ja els han dit en reiterades 
ocasions, que no tenen la raó. I açò pareix més una rabiola de xiquets d’escola, que 
realment una proposta de millora per a qualsevol actuació a la nostra ciutat.

Per la meua part, jo crec que no estem a l’escola, com deia abans, crec que s’ho han de fer 
mirar, que estan situats en la crispació i el bloqueig, no ixen d’allí, no ixen d’allí, quatre 
voltes! No els han dit que no! Tenen una solució ben fàcil, vagen a un contenciós i tindrem la 
solució definitiva.

22. 23165/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE ACCIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ INCENDIS

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

 «¿Tiene el Gobierno conocimiento de la previsión de la Conselleria para aprobar la 
revisión del plan de prevención de incendios de la Serra de Mariola?»

Sr. Silvestre: Et conteste una a una, d’acord, Lirios? Així millor. 

Sra. Lirio Garcia: Sí

Sr. Silvestre: Bé, a vore, no tenim cap previsió. Sabem que està sotmés a avaluació 
ambiental estratègica, però li dic una cosa, estem ben tranquils perquè l’anterior pla està 
vigent i està treballant-se en tot el que respecta a la prevenció d’incendis. I és més, ha de 
tindre en compte que en aquest tema també, segons li he dit abans, està tot inventat i 
estudiat. De fet, des de la mateixa Conselleria em confirmen que el que fan és verificar en la 
revisió del Pla les actuacions fetes i propostes de millora, i alguna cosa més. Però anem a 
vore, que és un pla relativament recent, encara que no ens ho parega.

I, per tant, jo li dic que... que vosté dorma bé, no patisca, que estem dintre d’un pla de 
prevenció d’incendis totalment vàlid i en execució.

Sra. Lirio García:
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 «¿Qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento con la Conselleria para aplicar la 
aprobación del plan?»

Sr. Silvestre: Doncs nosaltres, a través del que és el Consell Rector, normalment 
preguntem, instem a la Conselleria perquè, en la mesura que siga possible, el traga el més... 
com puguen, perquè al final també, no coneixem realment tot el treball dels tècnics que 
tenen. I contínuament també estem coordinats i preguntem, amb el director conservador i els 
tècnics per si hi ha cap novetat.

Sra. Lirio García:

 «¿En qué situación se encuentra la actualización del plan de prevención de 
incendios forestales del término municipal de Alcoy?»

Sr. Silvestre: Mira, aquesta, primer s’ha d’aprovar la revisió del Pla local de cremes. 
Recentment ja s’ha fet la consulta pública prèvia, que ara és preceptiva. I ara es procedirà a 
la aprovació oficial. Després el Pla local de prevenció d’incendis seguirà el mateix 
procediment actualment, amb consulta pública prèvia, i a partir d’ací, doncs s’aprovarà.

Sra. Lirio García:

 «¿Se ha realizado la reunión de coordinación del plan municipal de prevención de 
incendios forestales correspondiente al año 2021?»

Sr. Silvestre: No s’ha fet reunió, però sí que estem coordinats amb tots els mitjans 
municipals, és a dir, de Conselleria i amb el voluntariat; perquè estem col·laborant 
estretament amb Policia Local, Protecció Civil, amb Charly Alfa, amb ACIF i amb el 
voluntariat ambiental i forestal del mateix Ajuntament d’Alcoi, que convoca tots els anys.

Sra. Lirio García:

 «¿Por qué este año la brigada contra incendios contratada consta de dos peones 
menos?»

Sr. Silvestre: Bé, en aquesta ocasió s’ha seguit a través d’un Pla d’ocupació i s’han 
contractat  sis persones; altres anys ens hem pogut acollir a altres plans o subvencions i han 
pogut ser huit persones.

Sra. Lirio García:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406270520366002 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

 «¿De qué forma va a estructurarse la brigada para compensar la pérdida de dos 
operarios respecto al ejercicio anterior?»

Sr. Silvestre: Va a treballar-se de manera semblant a altres anys, i en aquelles en les qual, 
potser, no arriben i vegem que puguen ser més sensibles, docs ho fem a través d’encàrrecs 
a empreses, i també amb coordinació amb la brigada de parcs i amb Fomento de 
Construcciones y Contratas, i a més a més, si d’ací a final d’any ens podem acollir a algun 
altre pla d’ocupació i podem aconseguir gent que puga seguir treballant en la brigada, 
doncs, ho farem.

Sra. Lirio García:

 «¿Qué funciones de prevención realiza la brigada?»

Sr. Silvestre: Doncs al final són funcions bàsiques, sobretot de desbrossament, de retirada 
d’ailant, d’estellat… del que fan en els solars i treballar en la interfície urbana i forestal pròpia 
del nucli urbà.
Sra. Lirio García:

 «¿En qué zonas va a intervenir?»

Sr. Silvestre: Ja hem treballat en Gormaget, en La Vaguada, en Santa Anna, Horta Major, 
Via Verda, Glorieta, El Salt, eixida del barri del Viaducte en les escales que van dalt del 
carrer Penàguila, camí d’Alcassares, Zona Nord, Filà Cordón, Sideroparc, Trencacaps, 
Colònia... ; i després, com deia, s’ha desbrossat també ailant i s’han estellat en algunes 
zones com seria el carrer Sant Sebastià i en una zona de la fàbrica, també en Donya 
Amàlia; i continuem en moltes altres més, com seria en pàrquing del Mestre Ribera Montes, 
la neteja del pàrquing de la Policia, seguirem en Santa Anna, Quinzet, Racó, tota eixa zona, 
Molinar, Urbanització de Serelles, voltants de la font de la Salut, i altres.

23. 23165/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE UNA SOLUCIÓ PER A L'EIXIDA DES DE SANT MATEU AL CAMÍ

Llig el prec la senyora Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«El cambio de sentido de circulación de la calle Sant Mateu, consecuencia de la 
reordenación del trafico por la peatonalización del Centro, está ocasionando problemas por 
el riesgo de colisión entre los vehículos que salen de la calle Sant Mateu y los que circulan 
por la calle El Camí. 
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En este cruce, a la falta de visibilidad para salir desde Sant Mateu hay que sumar el 
desconocimiento de los vecinos acerca de los cambios producidos en la circulación de El 
Camí, que da prioridad al tráfico que sale de Sant Mateu.

Aunque existe señalización en El Camí, es necesaria un refuerzo que haga patente y alerte 
de forma llamativa de este cambio, porque los despistes y la falta de costumbre está 
produciendo numerosas colisiones.

Por todo ello presentamos el siguiente

RUEGO

 Instalar la señalización que los técnicos consideren más adecuada para alertar de los 
cambios producidos en la circulación y así reducir el riesgo de colisiones entre los 
vehículos que circulan por la calle El Camí y los que se incorporan desde la calle 
Sant Mateu».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde. A este... no vaig a acceptar-li el prec per 
una qüestió. Vosté, quins criteris i qui creu que ha fet la senyalització d’eixe carrer? Els 
tècnics municipals, els tècnics de Mobilitat conjuntament amb els tècnics de Policia que es 
dediquen a la senyalització. Jo mai m’he dedicat, però ni jo ni ningú dels regidors d’esta 
casa, a dir quines senyals es posen o no, tret que vostés feren alguna cosa en contra.

I també voldria preguntar-li, quantes col·lisions hi ha hagut? Dirà ara 3 o 4 i em dirà també 
moltes hi ha hagut i per què hi ha sigut. 

I clar, estem parlant d’una zona que hem canviat una direcció, que possiblement per la 
novetat puga generar algun dubte; però el què han de fer els conductors de la ciutat és 
seguir la normativa de trànsit, perquè cada volta que canviem una senyalització, o la Costera 
del Gurugú en el seu dia es va fer cap amunt amb eixida a un encreuament, s’indica, es 
senyalitza, i el temps ens fa a tots que, si som... si tenim un poquet de prevenció eixes coses 
ja s’ha de mantindre... doncs, la normalitat. Canvien la direcció d’un carrer, tu vas per eixe 
carrer, com és un carrer nou tens més prevenció, i intentes anar una miqueta més fluixet; 
però això és el sentit comú.

Jo crec que en este cas no vaig a acceptar-li el prec per això, perquè s’ha senyalitzat 
d’acord amb els criteris tècnics dels tècnics de la casa.

Sra. Payá: Gracias de nuevo. 

En el texto expositivo ponemos que ya sabemos que está señalizado, hay señalización 
horizontal y señalización vertical; pero es un problema que existe, y se están produciendo 
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varias colisiones. Yo he sido testigo de una, me hablaron en ese momento de dos más, y 
sustos hay un montón.

Está señalizado conforme a los criterios técnicos, de acuerdo; pero el ser humano es así, y 
necesitamos una costumbre, de crear un hábito, y de momento no se está creando. 
Necesita un refuerzo como digo ahí. Yo no estoy cuestionando cómo está señalizado, estoy 
pidiendo que se refuerce esa señalización porque hay múltiples despistes. 

Están avisados, es una demanda ciudadana, si se produce algún siniestro mayor pues… de 
alguna gravedad, pues ya tendrían que cargar con su conciencia.

Sr. Jordi Martínez: No mire, jo, dels accidents que passen a la ciutat no carregue en la 
consciència de cap, perquè jo no soc responsable dels accidents. Perquè si vosté haguera 
de carregar amb tots els atropellaments que hi ha hagut mentre governaven vostés, doncs, 
això... això és una..., per a mi és una qüestió que cau pel seu propi pes. Nosaltres estem ací 
per a fer cas als tècnics. Però vosté, el que hauria de fer és llegir-se el seu prec, perquè 
vosté diu «instalar la señalización que los tècnicos consideren más adecuada para alertar de 
los cambios producidos en la circulación y así reducir el riesgo de colisiones entre los 
vehículos que circulan por la calle El Camí y los que se incorporan des de la calle Sant 
Mateu», si vosté m’haguera demanat una altra cosa, que m’haguera demanat, doncs el què 
ha dit vosté «fem una campanya...», no, no, vosté està dient que s’instal·le senyalització..., 
que està instal·lada. És que vosté va per allí però es veu que no l’ha vista, però està 
instal·lada, com no pot ser d’altra manera. I la instal·len els tècnics d’esta casa. I si ha vist en 
un cas hi ha un cediu el pas xicotet i un més gran perquè créiem que s’havia de reforçar, i 
s’han fet totes les mesures que els tècnics d’esta casa han fet. Diga'm vosté una, diga'm 
vosté una que no s’haja fet i que afecte a la senyalització.

I responsabilitat nosaltres en els casos d’accidents, ni una.

24. 23050/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ SOBRE LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES APLICADES A PARTIR DE L’1 
DE JUNY DE 2021
El grup municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

“Moció

L’1 de juny entrà en vigor una nova estructuració de les tarifes elèctriques, com a 
conseqüència de les obligacions que imposa als estats membres l’aplicació de 
Directives europees.
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D’acord amb la normativa europea, la modificació tarifària té com a objectius:

 incrementar l’eficiència del conjunt del sistema elèctric europeu per tal de 
contribuir a la reducció d’emissions de CO2, 

 estimular l’estalvi i l’eficiència energètica, 
 estimular la implantació de l’autoconsum, 
 promoure el desplegament del cotxe elèctric

Tot això sobre les premisses d’aconseguir una transició energètica justa que 
repartisca equitativament els costos de l’energia (incloent-hi els ambientals) i que no 
deixe ningú al darrere.

Encara que considerem que aquests objectius van en la direcció correcta, no és així 
respecte a la implementació d’aquesta mesura per part del govern espanyol. 

La manera en la qual s’ha regulat i s’està aplicant aquesta nova estructura tarifària i 
de facturació penalitza de manera desproporcionada a les famílies, xicotetes 
empreses,  persones treballadores autònomes, persones que teletreballen, totes 
incloses en la categoria de “xicotets consumidors”, mentre manté intacta l’opacitat, el 
descontrol i l’arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric espanyol: es continua 
amb el sistema marginalista per a la fixació dels preus de l’electricitat, no existeix 
cap exigència de transparència respecte als costos reals de producció, transport i 
distribució de l’electricitat, atenent a cada tipus de font d’energia, no hi ha cap 
exigència d’auditoria independent i pública i de control extern dels costos de 
l’energia, en la fixació de l’estructura tarifària no hi ha participació de les persones 
usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics al sector elèctric, continua 
mantenint-se un pes elevat dels trams fixes en la factura i resta sense implementar-
se el balanç net vinculat a l’autoconsum.

D’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i essencial com és l’electricitat, fonamental 
per a l’exercici del dret a l’energia de la ciutadania, es troba una vegada més 
supeditat als interessos de l’oligopoli elèctric.

Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la totalitat del sistema tarifari elèctric 
però, té una major incidència en el mercat regulat, en el que es troba una gran part 
dels xicotets usuaris, ja que no sols els hi afecta la introducció de la tarificació amb 
discriminacions horàries, sinó també els importants increments dels preus en tots els 
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trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa sobradament la tímida baixada dels 
preus dels termes de potència que s’han inclòs en aquesta modificació tarifària.

Amb aquesta tarifa es pretén incentivar que les famílies deriven consums a la nit o 
els caps de setmana però, una de les conseqüències directes del canvi de 
l’estructura tarifària és que els consums d’energia elèctrica entorn de l’hora de dinar i 
a l’hora de sopar, així com durant -almenys- dos terços de l’horari comercial, s’ha 
encarit substancialment a partir de l’1 de juny.

Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d’ús 
de l’energia desplaçant les activitats consumidores d’electricitat cap a la nit o els 
caps de setmana, el resultat és un fort encariment de la factura elèctrica. I tot això, 
suposant que aquest desplaçament d’activitats puga fer-se. Perquè, què passa amb 
les activitats del comerç al detall o de les pimes en general? Què passa amb les 
persones que teletreballen o que no poden modificar els seus horaris laborals? 
Aquestes activitats i persones s’estan veient seriosament perjudicades perquè el seu 
ús de l'electricitat es concentra en els horaris on l’energia es cobra més cara.

Malgrat el fort impacte que la implantació d’aquest nou sistema de tarifes té i el fet 
que aquesta implantació és coneguda des de fa més d’un any, el govern espanyol 
no ha portat a terme cap campanya informativa i de sensibilització de la població 
respecte a aquestes qüestions, ni ha posat a disposició de la ciutadania eines (com 
per exemple, simuladors de consum i aplicació de la tarifa, iniciatives específiques 
d’educació energètica) o informació respecte a les mesures d’autoprotecció respecte 
a la pujada dels preus de l’electricitat que podrien prendre per adaptar-se -si més no, 
parcialment- a la nova situació.

Recentment, el govern central ha aprovat una rebaixa temporal de l’IVA del 21 % al 
10 %, per a usuaris amb potències instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris 
vulnerables, mentre el preu del MW es mantinga per sobre els 45 euros en el mercat 
majorista i com a màxim fins al final d’aquest any, com a mesura per a eixugar, 
encara que siga molt parcialment, la forta pujada dels preus de l’electricitat per als 
usuaris finals.

Considerem que aquesta mesura, encara que en la bona direcció, és insuficient per 
la seua parcialitat i provisionalitat. Des del nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i 
modulació integrals de les càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica és 
una tasca inajornable que ha de portar a terme el govern central per a garantir 
l’aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com 
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l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret 
humà a l’energia, el manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la 
protecció del medi ambient  els serveis públics d’interès general. Però sobre tot, el 
que cal és abordar de manera urgent la transparència i control públic dels costos de 
producció, transport i distribució de l’energia elèctrica així com l’eliminació del 
sistema marginalista de fixació dels preus majoristes de l’electricitat.   

Per altra banda, malgrat que la normativa que entrà en vigor l’1 de juny preveu un 
major subministrament d’informació a les persones usuàries en les seues factures, 
aquestes continuen presentant una elevada complexitat i incloent-hi trams fixes i 
costos opacs i/o injustificats, descarregant tot el cost de d’adaptació i reducció de les 
emissions generades pel sistema elèctric exclusivament sobre les persones 
usuàries.

La lluita contra el canvi climàtic exigeix una aposta clara per la producció distribuïda 
d’electricitat a partir de fonts d’energia no contaminants, que permeta participar a la 
ciutadania, administracions públiques -en particular, les administracions locals-, 
pimes i cooperatives en la producció d’electricitat per autoconsum, ús compartit i 
consum de proximitat. Les tecnologies actuals de producció d’electricitat, com la 
fotovoltaica i l’eòlica, permeten la modularitat de les instal·lacions i nivells d’eficiència 
que fan viable l’avanç cap un model de generació de l’electricitat distribuïda, 
democràtica i de proximitat. El govern valencià, a través de les conselleries amb 
competències en economia sostenible, energia, industria, transició ecològica i canvi 
climàtic, ve donant passos en aquesta direcció des de la legislatura passada, 
mitjançant diverses convocatòries d’ajudes i subvencions i desenvolupament de 
marc regulatori en el àmbit de les seues competències. També s’està treballant en 
aquesta direcció des de moltes entitats locals valencianes, amb programes 
específics, i des de la iniciativa privada, per part de pimes i cooperatives 
energètiques.

Per això cal que l’administració general de l’estat s’implique decididament i recolze 
este canvi de model energètic en l’àmbit de les seues competències, en particular, 
pel que fa a l’eliminació de barreres regulatòries a l’autoconsum individual i 
compartit, a l’autoconsum connectat a la xarxa, i a la retribució justa dels excedents 
abocats a la xarxa així com pel que fa a l’impuls d’aquest model mitjançant plans 
plurianuals de suport tècnic i econòmic per a la seua implantació. 

Per tot allò anteriorment exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi l’adopció 
dels següents
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ACORDS:

PRIMER. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a exigir la 
transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat 
així com la realització d’auditories independents i públiques dels costos reportats per 
les empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d’aquests i publicar 
anualment tota aquesta informació.

SEGON. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a modificar el 
sistema de fixació del preu de l’electricitat, per eliminar el sistema marginalista actual 
i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció 
d’energia en la proporció en què cada tipus de fonts d’energia participa en el volum 
d’electricitat produïda, i incorporar la representació de les persones usuàries en la 
negociació de l’estructura de les tarifes elèctriques.

TERCER. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a prendre les 
mesures adients per reduir l’impacte de l’increment de costos de l’energia elèctrica 
derivats del nou sistema de tarificació per als xicotets consumidors que realitzen 
activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d’energia cap a 
franges de consum amb preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o les 
persones que teletreballen.

QUART. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a demanar a la 
Comissió Nacional de Mercats i la Competència que investigue les causes reals de 
la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que 
hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades.

CINQUÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a impulsar un canvi 
en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i les persones usuàries 
paguen en funció d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que 
seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de 
l’electricitat i el dret humà a l’energia, garantint, d’una banda, l’accés i l’assequibilitat 
d’una quantitat bàsica d’energia elèctrica -tenint en compte el nombre de persones 
de l’habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies específiques- i, 
d’altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris.

SISÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a revisar i modular les 
càrregues impositives vinculades a l’energia elèctrica per a garantir l’aplicació real 
dels principis de progressivitat fiscal i qui contamina paga, així com l’eficàcia i 
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l’eficiència en l’aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a 
l’energia, el manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció 
del medi ambient  els serveis públics d’interès general. 

SETÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a modificar la 
regulació per facilitar i flexibilitzar el repartiment d’energia elèctrica entre 
autoconsumidors compartits, millorar la compensació econòmica, actualment molt 
baixa, pels excedents que les instal·lacions d’autoconsum d’electricitat connectades 
a la xarxa hi aboquen i augmentar de 500 m a 2 km i de 100 kW a 2 MW la 
possibilitat de fer autoconsum compartit simplificat.

HUITÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a establir, de manera 
efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges 
en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat 
de les persones afectades, fent una comprovació prèvia a qualsevol ordre de tall de 
subministrament amb els serveis municipals competents en matèria d’assumptes 
socials.

NOVÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a portar a terme una 
política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de subministrament 
d’informació fiable, clara i transparent en relació amb els aspectes tècnics, 
econòmics, ambientals i d’ús de l’electricitat, així com de realització d’iniciatives 
d’educació energètica, adreçades a famílies, persones treballadores autònomes i 
pimes per minimitzar els impactes econòmics i socials negatius del canvi tarifari.

DESÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d’ajudes, en col·laboració amb l’administració 
autonòmica, adreçades a la millora de l’eficiència i estalvi energètic en les 
edificacions de tot tipus, parant particular atenció als edificis públics municipals, als 
habitatges socials i als habitatges de les persones amb nivells de renda inferiors a la 
mitjana de la renda per càpita de la comunitat autònoma en què residisquen. 

ONCÈ. L’Ajuntament d’Alcoi, acorda instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d’ajudes i suport tècnic, en col·laboració amb 
l’administració autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar 
l’autoconsum amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques 
locals. 
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DOTZÈ. L’Ajuntament d’Alcoi , acorda instar al Consell de la Generalitat Valenciana i 
a les diputacions provincials a continuar desenvolupant, i intensificar, les diverses 
iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per millorar l’eficiència i 
l’estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, per impulsar l’autoconsum 
amb abocament d’excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com 
la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als 
diversos sectors econòmics i socials per aprofundir en el model de generació 
distribuïda d’electricitat».

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a tots els companys de Corporació i a tota la gent que ens 
segueix per les xarxes socials. Vaig a llegir els punts d’acord.

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

Sr.  Alcalde:
Gràcies. Iniciem el debat. 

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Bé, des de Podem, com no pot ser d’altra forma, compartim la preocupació per les 
situacions que està generant l’aplicació de la nova tarifa elèctrica en les famílies, en les 
xicotetes i mitjanes empreses i en els i les autònomes del nostre país. I com no pot ser 
d’altra forma també, espentarem de valent, com fem també des de Madrid, per tractar de 
resoldre com abans aquesta situació.

I compartim l’esperit d’aquesta moció, entre altres coses, perquè els punts d’acord ja formen 
part del full de ruta de Podem, i també, fins i tot, de l’acord de coalició signat entre el Partit 
Socialista i Unides-Podem. Per exemple, en aquest acord es contempla la creació d’un pla 
de reforma del sistema elèctric per a poder perseguir el doble objectiu d’impulsar la 
descarbonització i produir preus assequibles per a consumidors i empreses; o una reforma 
que trasllade la reducció dels costos de les renovables al preu de l’electricitat, al mateix que 
garantisca una rendibilitat adequada; també que inclou acabar en els beneficis caiguts del 
cel, que reben en el mercat per determinades tecnologies que van ser instal·lades en un 
marc regulador diferent, i que han recuperat sobradament la seua inversió. I suposarà 
aquesta mesura que les empreses elèctriques tornen quasi 8.000 milions d’euros obtinguts, 
com sabem, amb els abusos que suposadament practiquen.

Per altra banda, també m’agradaria, doncs, posar en valor una cosa, i és que ens trobem 
davant del primer govern de la història de la democràcia que s’ha atrevit a prendre mesures 
contra els abusos que cometen les empreses elèctriques que formen part de l’oligopoli, i es 
continuen prenent mesures per tractar de pal·liar els efectes que està tenint aquesta nova 
tarifa, com per exemple la reducció de l’IVA del 21 al 10%, proposta d’Unides-Podem; o 
baixar l’hora vall. I, com he comentat, clavar mà als beneficis caiguts del cel d’aquestes 
empreses
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Tot i això, i a pesar dels esforços, aquestes mesures no ens complauen; perquè les 
considerem insuficients, i anem a seguir defensant, com fem sempre, a la gent davant dels 
interessos de les grans empreses; però no ens equivoquem, la principal causa de la pujada 
en la factura és la existència d’un oligopoli elèctric que ha sigut multat ja diverses vegades 
per manipular els preus. ¿No els sembla sospitós que precisament després de plantejar 
aquestes mesures per abordar la problemàtica i els abusos del mercat elèctric, siga quan 
més alts estan els preus? 

Per això, i a banda que donarem suport, perquè pensem que estos són passos necessaris, 
trobem a faltar un punt molt important en aquesta moció, que és la solució real als 
problemes del nostre mercat elèctric. I eixa solució no és una altra que la creació d’una 
empresa pública d’energia que ens permeta que hi haja una competència real amb 
l’oligopoli, que copa el 80% de la producció i que, a més, milloraria també la transparència 
del mercat de l’energia. Gràcies.

Sra. Lirio García: El sistema eléctrico ha venido experimentando desde principios de 2021 
un encarecimiento constante de los precios, alcanzando niveles por encima de los 120 euros 
megavatios hora. Esta cifra supone máximos históricos con el consecuente impacto negativo 
en la factura. Este incremento de los precios está afectando especialmente a familias y 
consumidores más vulnerables. 

Nos han traído aquí los problemas internos entre los socios del gobierno y el propio 
gobierno, la incapacidad para afrontar los problemas que de verdad preocupan a los 
españoles. Como consecuencia de la inacción del Gobierno, el precio de la electricidad 
vuelve a subir como siempre que gobierna el PSOE. Así, en el primer año completo de 
gobierno de Sánchez en 2019, volvió a reaparecer el déficit tarifario con más de 500 
millones de euros. 

Las nuevas tarifas que han entrado en vigor el 1 de junio de 2021 afectan a todos los 
consumidores, hogares, restaurantes, industrias, etc. 

Hasta ahora, los consumidores domésticos podían elegir entre 6 tarifas, ahora el Gobierno 
nos ha cambiado a todos de manera automática a una tarifa con 3 tramos. Según la 
Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la factura se incrementará para casi 11 
millones de consumidores que ya tenían contratada una tarifa con discriminación, y por tanto 
tenían un precio mucho más barato.

Por otro lado, en el ámbito industrial-comercial estas tarifas pueden suponer, según algunos 
expertos, un aumento del 10 % en el coste de la luz. Es decir, un aumento del 10 % de los 
costes, con la que está cayendo.

Se nos intenta vender la idea que con estas tarifas el mayor peso de la factura lo tendrá el 
consumo, es decir, que si el consumidor logra cambiar sus hábitos tendrá un ahorro directo; 
sin embargo, luego el propio Gobierno admite que son las nuevas tarifas, el ahorro final 
dependerá tanto del consumo como del precio del mercado eléctrico. Y hay que recordar 
que un 60 % del precio de la luz en España depende de decisiones políticas, de las políticas 
energéticas que aplica el Gobierno: impuestos, primas, costes de renovables, etc. A ello hay 
que sumar el IVA del 21 %, uno de los más altos de la Unión Europea. Varios países tienen 
tipos más bajos que España en la tarifa que afecta a los consumidores: Francia un 5,5, 
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Portugal un 6, Luxemburgo un 8, etc. Unos costes que el actual Gobierno del PSOE y 
Podemos no quiere rebajar, aunque está en su mano.

En cuanto a la moción que presenta Compromís, si concretamos por ejemplo el punto 6, nos 
preocupa. Nos da miedo que se pida al gobierno central que toque los impuestos, pues al 
final siempre el perjudicado, la clase media.

Agradeceríamos a Compromís, que en vez de traer esta moción al ayuntamiento, deberían 
hablar con sus socios de la Generalitat y, juntamente con ellos, exigir al gobierno central que 
solucione un problema que ellos han creado. Que el señor Baldoví que no dé su apoyo 
gratuito a Sánchez, como viene haciendo comúnmente, y que en alguna ocasión exija algo.

Y por tanto, por todo lo dicho, nos vamos a abstener.

Sr. Segura: Sí, bon dia a tots, i gràcies, senyor alcalde. Una salutació a totes les persones 
que estan seguint-nos per internet.

Bé, jo sí que voldria destacar les accions que està fent el Govern Municipal per tindre una 
transició energètica justa. Estem treballant en l’eficiència dels edificis, amb edificis 
municipals monitorats; monitorant temperatura, consum, l’estalvi energètic, un exemple seria 
l’edifici Eduardo Latorre; estem treballant per la implantació de l’autoconsum en edificis 
municipals, i en particulars mitjançant bonificacions fiscals; estem treballant per la mobilitat 
elèctrica, no sols cotxes, també bicicletes, patinets... amb ajudes directes; estem treballant 
amb les comunitats energètiques locals, en relació amb açò m’agradaria destacar el seté 
dels acords, amb el qual estem totalment d’acord, en ampliar els màxims del radi de 500 
metres a 2 quilòmetres i de potència de 100 W a 2 mgW, perquè considerem que 100 kW en 
el cas de comunitats energètiques locals-industrials es queda molt baix.

Però reconeixem que hi ha un problema en la generació i en la comercialització de l’energia 
elèctrica i, per tant, que és clar que és innegable, i per tant, estem a favor de la moció.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

No vaig a fer-ho molt llarg perquè en els punts d’acord ja hem sigut suficientment clars i 
contundents en el què estàvem plantejant. Sí que agrair el posicionament de Podem, la 
intervenció. Tenim clar que des del govern central, el govern de l’Estat espanyol estan fent-
se mesures, però que s’han de fer més. Hem de continuar treballant.

Hem de recordar que en el mes de juny l’usuari mitjà d’aquest... espanyol, ha tingut el rebut 
més car de la història, que és efectiu i s’ha baixat l’IVA, puntualment fins a final d’any, 
mentre no canvien les circumstàncies; però tot i això, és una problemàtica important i que 
ens fa perdre competitivitat i ens fa perdre a les empreses, ens fa perdre competitivitat... a 
les famílies diners, i és un problema greu per al nostre país.

És cert que hi ha acords del Partit Socialista i Unides-Podem de la legislatura; però també hi 
havia un acord que era baixar els temes de la progressivitat, que és el que li preocupa al 
Partit Popular. El que parlàvem que el que menys consumix tinga més barata la tarifa, i és 
una de les qüestions que no s’han aplicat encara, i que esperem que es puga aplicar.

I respecte al que estava parlant també el Partit Popular d’exigir a la Generalitat Valenciana, 
açò estem fent-ho des de la Generalitat Valenciana. Compromís està treballant-ho des de la 
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Generalitat Valenciana. I el que vosté li reclama al senyor Baldoví és cert, podem fer i 
podem exigir coses, però recorde que nosaltres tenim un diputat, i que és referent en la 
defensa dels interessos dels valencians; vostés en tenen uns quants més, i altres partits 
també, i entenc que també hauran de fer la defensa dels interessos dels valencians, com 
nosaltres fem. I ens agradaria que ho feren, perquè també són valencians.

No entre més al detall, no entre més en la intervenció. Jo crec que és molt clara la moció, 
són molt clars els punts. Hem intentat que foren el més transparents possibles perquè 
poguera ser aprovat per la majoria de la Corporació. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Sí, jo també seré breu. 

Tots coincidim en l’enorme pujada del preu de l’electricitat, no és una novetat, no? 
Segurament quan estiguen en l’oposició els que governen ara, doncs, el primer que 
demanaran serà que baixe la llum.

Jo recorde ací, no és la primera volta que ve el tema de la factura de la llum, fa poc la va 
portar Podem. I, recordar que el 60% de la factura són impostos, que ho tinguen tots clar, 
que tenim l’IVA més car. Recordar-li al company i a la companya, Ferrándiz, que en eixa 
mateixa moció que van presentar, Ciudadanos va demanar que s’afegira el punt del retall... 
que baixaren l’IVA, almenys mentre durara la pandèmia; no van acceptar eixa esmena de 
Ciudadanos i, ara com ara, s’ha demostrat que era necessari.

Ja dic, a mi este tipus de mocions continuen semblant-me un brindis al sol, que són per a 
tapar carències o altres històries, per desviar un poc l’atenció, perquè al final no ens porten a 
res. I per tant, jo m’abstindré en esta moció. Gràcies.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde.

Aunque alguna de estas iniciativas están bien, claramente esta moción excede de las 
competencias municipales. Es cierto que es una vergüenza que hace pocos días 
alcanzáramos el precio de la luz más alto de los últimos años, además viniendo del gobierno 
más social formado por PSOE y Podemos.

Compromís lo que tiene que hacer es llevar estas iniciativas al Congreso, y presentar 
mociones de ámbito municipal en los ayuntamientos que realmente pueden solucionar los 
problemas de los vecinos.

Pónganse de acuerdo con sus compañeros de viaje en el Botánico, que sí tienen 
representación en el gobierno central, para exigirles; ya que son los que han permitido la 
subida de la luz más grande de la historia los que nunca iban a dejar a nadie atrás, y son los 
del escudo social.

Nuestro voto será abstención.

Sr. González: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes les persones que ens veuen en línia, 
i a les que estem ací.

Nosaltres estem d’acord amb el que planteja la moció, com no podria ser d’una altra forma. 
Volem insistir en la importància d’apostar per les renovables, l’autoconsum, millorar 
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l’eficiència; per reduir amb tot açò la dependència energètica exterior, reduir electricitat i com 
el camí, apostar per les renovables, el camí que ens ha de portar a la sostenibilitat.

Estem també d’acord amb la necessitat de reformar i regular el sistema per a corregir les 
anomalies d’un sistema heretat, antic, pensat més per als combustibles fòssils. I en la 
necessitat de reformar la fiscalitat de les empreses energètiques, de controlar els abusos de 
l’oligopoli i d’aplicar reformes perquè el sistema siga més just i protegisca més als 
vulnerables.

I per acabar, podríem afegir també, com han dit els companys de Podem, que a banda del 
que planteja la moció, som partidaris de la creació d’una empresa pública energètica, que no 
seria la panacea però que milloraria el marge d’acció pública, que canviaria l’estructura del 
mercat i ajudaria a baixar els preus.

I açò es podria treballar en l’àmbit nacional o autonòmic, però també en l’àmbit local, com 
plantegen altres municipis. Pensem-ho, simplement això, que esperem que es treballe en 
esta línia des de totes les administracions, i amb tot, el nostre vot serà favorable a la moció.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Bé, em resulta curiós un poc quan passen aquestes coses, perquè, per una banda, ens 
trobem que la dreta està molt preocupada pels problemes que genera el mercat elèctric i les 
injustícies que genera el mercat elèctric; però després, quan governen, no passa res. Quan 
governem nosaltres sí que passen coses, i després, quan es presenta una moció per 
espentar i fer força en aquest sentit, cap d’ells els veig que estiguen disposats a votar a 
favor. Igual és que no els preocupa tant, realment, perquè cal recordar que Espanya sí que 
tenia una empresa pública energètica i que va ser el Partit Popular el que la va privatitzar. Jo 
sé que no els agrada que els recorden estes coses; però va ser així.

Per no fer-ho més llarg, seguirem treballant per fer complir l’acord de coalició i per poder 
resoldre d’una vegada per totes els problemes que arrastra el nostre mercat elèctric, i que 
afecten a les nostres famílies i a les nostres empreses. I estic segur que serà aquest govern 
progressista el que ho aconseguirà, perquè com ja he dit, de fet, en dos anys de legislatura 
s’ha fet més que mai per donar solució a aquests problemes. 

Aprofitem també l’oportunitat per demanar als companys socialistes de Corporació que 
pressionen també als seus companys de Madrid per abordar aquesta qüestió com abans; 
perquè la gent al carrer la veritat és que ni vol ni pot esperar més temps. Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde.

Des de Ciudadanos, al igual que el grupo político proponente de esta moción, consideramos 
que la modificación del sistema de fijación del precio de la electricidad es una necesidad. Y 
compartimos la mayoría de los puntos de acuerdo que se plantean, y que no dejan de ser 
propuestas de ciudadanos expresadas de otra forma.

Por eso nos preocupa, igual que a Compromís, que el consumidor tenga la información 
suficiente para poder adaptar sus hábitos de consumo, y por ello fuimos el único partido 
político que solicitó, antes de la entrada en vigor de nuestras tarifas… de nuevas tarifas, el 
pasado 1 de junio, que se abriese un período transitorio en la aplicación de la nueva factura 
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de la electricidad, para que el consumidor se pudiese adaptar al nuevo recibo de la luz; así 
como tomar medidas para que la distribución de los cargos del recibo de la luz, no 
perjudiquen al pequeño consumidor en beneficio de los grandes, actuando sobre muchos de 
los costes fijos del sistema, particularmente con aquellos no relacionados con el suministro 
eléctrico, como son las puertas giratorias, por ejemplo.

A nadie se le escapa que desde Ciudadanos apostamos tanto por las energías renovables 
como por una auditoría de los costes del sistema. 

Desde mi partido coincidimos también con Compromís en la creencia de que es necesaria 
una reforma integral de la fiscalidad de la energía; pero nos encontramos con que la 
propuesta al respecto, contenida en el punto de acuerdo sexto, es demasiado genérica. Y no 
sabemos si las medidas que se quieren aprobar se ajustan a nuestras propuestas en cuanto 
a fiscalidad. 

Ciudadanos apuesta por una reforma integral, que aborde no solo el Impuesto sobre el valor 
de la producción de la energía eléctrica; sino también el IVA, el Impuesto sobre la 
electricidad y la gran variedad de tasas existentes, de tal forma que el coste eléctrico del 
consumidor quede reducido al precio pagado por la electricidad, y costes asociados a las 
redes de transporte y distribución únicamente, y por supuesto, una rebaja definitiva del tipo 
del IVA. No es comprensible que España sea de los pocos países de la Unión Europea que, 
sin perjuicio de esta rebaja coyuntural al 10 %, tenga un tipo del 25. 

También echamos en falta en la moción presentada, que no se inste a una liberalización que 
genere una mayor competitividad en el mercado de la electricidad, lo que beneficiaría a los 
consumidores.

En definitiva, estamos a favor de la mayoría de los puntos de acuerdo que se recogen en la 
moción, y en su buena intención, que no es otra que regular un mercado que, a todas luces, 
es injusto para el consumidor; pero para darle un voto favorable tendríamos que enmendar 
su propuesta, concretando el modelo de fiscalidad que queremos plantear y solicitando una 
liberalización del mercado, y es obvio que hoy y aquí, no nos vamos a poner de acuerdo en 
esos aspectos, por tanto, y habida cuenta que este tema va a ser objeto de debate a nivel 
estatal y europeo, vamos a optar por una abstención.

Sra. Lirio García: Sí, a ver está claro que el Partido Popular tenía que tener la culpa de 
algo, es la excusa que tiene la izquierda para tapar su falta de gestión; pero bueno, mientras 
siguen echándonos la culpa de todo, es la izquierda quien sube la factura de la luz y  quien 
perjudica a todos los consumidores. 

Sin embargo, el Partido Popular, en enero de 2021 registró en el Congreso de los Diputados 
una proposición de ley que recoge las medidas que el Partido Popular ha venido 
proponiendo y que han sido ignoradas todas por el Gobierno. Nuestra propuesta con tres 
medidas consiste en adoptar medidas urgentes con efecto inmediato sobre la factura, 
respetando los compromisos climáticos asumidos y la descarbonización de la económia. El 
resultado de las tres medidas propuestas podría ser una reducción en la factura eléctrica de 
unos 80-90 euros al año, tomado como referencia una factura de 800 euros al año de 
cualquier tipo de familia. Pero como ya he dicho, esta propuesta fue rechazada por el 
gobierno y sus socios. O sea, falta una voluntad real de trabajar… de rebajar el recibo de la 
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luz por parte del Gobierno Socialista-Podemos. Muy al contrario, su voluntad hasta ahora a 
sido subir el coste de luz a todos los españoles.

O sea, el PP introduce el bono social, un descuento del 25 % en la factura final para los 
consumidores más vulnerables; pero esto no se recuerda, esto no interesa. En enero el 
Partido Popular presenta propuesta en el Congreso que rebajarían el coste de la factura, y 
que el gobierno por supuesto no acepta. Pero claro, cuando la gestión de la izquierda es 
ineficaz e insuficiente, la culpa siempre del PP.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

A vore, es parlava de la liberalització del mercat. Des de Compromís tenim clar que eixa no 
és la solució del mercat. Ara mateix hi ha diferents companyies, i un de... la problemàtica 
que tenim, és que es pacten els preus, i aleshores els que eixim perjudicats som tots els 
ciutadans. I aleshores no entenem que eixa puga ser la solució final d’aquest problema.

Malauradament tampoc són els horaris la solució, les tarifes que ens han marcat, perquè 
potser alguns veïns o algunes comunitats de veïns ja estan veient-se problemàtiques de 
convivència, de posar la llavadora a les 6 del matí perquè és més barat... Estes solucions 
podrien ser interessants, però tampoc són una solució i solucionen el problema real dels 
costos energètics.

Com bé s’ha parlat, es parla d’una empresa pública. Compromís està totalment d’acord amb 
l’empresa pública, però el que intentàvem era aplegar a una solució, a una moció, en la q 
poguera arreplegar el màxim de consens de tots els partits per a reclamar ja a l’Estat... No 
és que vullguem acusar al govern actual, no. El que volem es pressionar, que el que es 
vullga siga pressionar per a aplegar a acords, els acords, fins i tot, als quals van aplegar els 
dos membres de la coalició de govern, que s’havien acordat per a aplegar a estos punts.

És una qüestió de pressió, és una qüestió de necessitat de la ciutadania espanyola, i que 
necessitem ací.

I des de Compromís ho tenim clar, al llarg de la legislatura, esta i la d’abans, hem estat fent 
propostes que bé s’han arreplegat al projecte que va presentar l’altre dia, com era el de les 
comunitats energètiques locals, que era una proposta que va fer Compromís ací en el 
plenari, que es va arreplegar; el tema de la geotèrmia per a la piscina municipal de 
l’Escorxador, que també és interessant; i qüestions energètiques que ens faciliten la vida i 
eixe objectiu de descarbonització que té el món ara mateix.

Gràcies a tots els que esteu votant a favor, i els que heu votat abstenció també perquè 
entenem que no esteu en contra, sinó que necessitem que ajudeu, i tots puguem pressionar 
al govern central, a l’Estat per a millorar la vida de tots els ciutadans.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Passem a votació de la moció.

Seguidament és somet a votació la moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS 
ALCOI.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
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municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR 
ALCOI (2), i l’abstenció dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), 
CIUDADANOS (1) i VOX (1) i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), aprova la moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI.

25. 23052/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC VERIFICACIÓ VEHICLES

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

«Els vehicles emprats pel concessionari del servei de recollida de RSU i de neteja viaria són 
propietat de l’Ajuntament d’Alcoi cedits a fins el moment de finalització de l'actual contracte. 
Com aquest està prop de caducar, a Compromís considerem oportú saber l’estat actual dels 
vehicles.

És per això que a Compromís Alcoi demanem:

PREC

«Sol·licitem que el govern verifique, realitze per tècnics municipals o encarregue una 
auditoria de l’estat, d’ús, manteniments i quilometratge de tots s vehicles de recollida de 
RSU i neteja viària, amb la finalitat de conéixer l’estat i ús d’aquesta maquinària des de l’inici 
del contracte i així poder seguir la traçabilitat dels vehicles».

Sr. Silvestre: Bon dia de nou.

Gràcies, Compromís, gràcies. Encara bo que esteu ací, perquè sembla que ací no es fa res, 
ni es té en compte res. Vull dir, si vostés s’hagueren preocupat de llegir el plec de 
condicions, ja ve contemplat, Ja ve contemplat en l’auditoria. Per tant, no anem a acceptar 
este prec, perquè allí està totalment definit. Aleshores no té cap sentit que vostés posen… 
clar, posen açò no sé per a què. Està bé que es preocupen, em pareix molt bé, i és lícit; però 
clar, és una cosa que està totalment definida i contemplada en l’auditoria que ja està en 
marxa.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

Ens preocupa. Sí, sabem que està en l’auditoria, però no ho hem vist, no ho hem trobat en 
l’auditoria que ens va passar de l’últim trimestre. No estava reflectit. Aleshores eixe és el 
nostre dubte, que ja que estava en el plec de condicions, ens agradaria saber si en les 
properes va a aparéixer.
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Sr. Silvestre: Ara formula vosté la pregunta conforme toca, ara!, ara!, home! És que, a més 
a més, vosté que mira en lupa, en lupa, el plec de condicions, no sé com no ho ha trobat. És 
a dir, ací hi ha en l’apartat 10.3, quan parla del control del servei, diu «control del servei, 
altres controls anuals», anuals. Ho dic jo perquè, a vore, estem ací per a treballar-nos els 
temes abans de preguntar-los, dic jo. 

El control... i allí es farà, el control sobre les condicions de conservació dels mitjans 
materials i el control anual dels hodòmetres dels equips. Per tant, tot això va a controlar-se 
mitjançant esta auditoria, en la qual es mirarà l’estat de la maquinària i els equips adscrits al 
servei de neteja viària i també a la recollida de residus; i, per una altra banda, el control 
anual dels hodòmetres dels equips. És a dir, que està tot contemplat. Jo entenc que vosté 
vullga justificar la seua participació en el plenari; però a vore, faça un poc de faena o 
simplement, m’ho haguera preguntat i li haguera dit, això ve en l’auditoria anual. Que crec 
recordar, però no li ho dic segur, que ho determina en el plec de condicions; però això no li 
ho puc dir segur perquè no me’n recorde.

26. 23056/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC RESTAURACIÓ I MANTENIMENT LLIBRE DE REGISTRE CIVIL

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

«El Registre Civil és un registre públic que té per objecte fer constar oficialment els fets i 
actes que es refereixen a l'estat civil de les persones i altres determinats per la Llei, com el 
nom i cognoms, el naixement, la defunció, la filiació, el sexe o la nacionalitat. El Registre 
compleix la funció d'instrument de publicitat dels estats civils de les persones, doncs en 
representar aquests qualitats o situacions que posseeixen una eficàcia general, pot sorgir un 
cert interés i/o d’estudi per tercers i de tot el grup social en el seu coneixement o 
constatació. Aparegut a l’Estat Espanyol l'any 1870, es caracteritza per ser institucionalment 
únic i depén de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia.
El llibre de registre civil és un document històric amb unes característiques específiques de 
materials, format i ús, que el fan un document a preservar. L’actual llibre de Registre d’Alcoi 
es troba en un estat de conservació poc adequat i avançat deteriorament per a un document 
històric i de consulta com aquest.

És per això que a Compromís Alcoi demanem:

PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un conveni amb la Direcció General 
corresponent per a la restauració i millora del llibre de registre civil d’Alcoi».
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Sr. Llopis: Moltes gràcies. Bé, som coneixedors de l’estat d’aquest llibre del Registre Civil. 
Acceptem i donarem el passos per tal de vore si els propietaris acceptarien realitzar aquest 
conveni per a la restauració i millora del llibre de registre, i pensem que és molt convenient, 
sobretot perquè en un futur serà un document que serà molt consultat. Ja ho és, però 
esperem que es puga realitzar aquesta restauració i aquesta millora.

Sr. Ivorra: Gràcies, li agraïm, ja no li agraïx Compromís, sinó la ciutat d’Alcoi, perquè és un 
document, com vosté ha dit, és un document històric, és un document de consulta que és 
habitualment utilitzat per historiadors. I com vosté sap i és patent, l’estat de deteriorament és 
greu i és important, i esperem que com més aviat millor puga ser acceptat per la direcció 
corresponent i que puguen restaurar aquest llibre.

Sr. Llopis: Donarem tot els passos, i de totes formes anirem informant de la situació.

27. 23061/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA PREC NETEJA CONTENIDORS

Llig la pregunta i el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«El contracte de la neteja especifica que durant els mesos d’estiu, que els contenidors s’han 
de netejar com a mínim una vegada a la setmana. L’any passat aquesta neteja no es va fer 
de forma correcta, i molts contenidors es netejaven com a molt una vegada al mes. Per això 
volem saber:

 Està fent-se el seguiment de la neteja dels contenidors?»

Sr. Silvestre: Sí, per descomptat.

Sra. Guillem: «Es tracta d’evitar olors i molèsties al poble d’Alcoi que, paga per tindre 
aquest servei en condicions. És per això que a Compromís Alcoi presentem el següent: 

PREC

 Que l’ajuntament d’Alcoi inste al departament municipal o en el seu cas a l’empresa 
auditora, fer un control i seguiment adequat de la neteja dels contenidors i se’ns 
facilite còpia als grups municipals d’aquest informe de l’any 2021 fins el mes de 
juliol».
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Sr. Silvestre: Bé, com no pot ser d’altra manera, torne a repetir, no vaig a acceptar el prec 
perquè, una vegada més, s’intenta confondre a la ciutadania. Per què? Perquè l’auditoria ja 
està vigent, ja es fa un control d’aquests.

En el punt 3 de l’auditoria parla «Control de conservación y limpieza de contenedores». És a 
dir, al final el que busquen és determinar l’estat d’eixos contenidors en la via pública, i més a 
més, la percepció que rep la ciutadania sobre aquests. És a dir, tot açò, torne a repetir, em 
sap mal repetir-me però abans ja ho he dit, està estipulat en el prec de condicions, que 
vostés coneixen, i que van aprovar la passada legislatura. Almenys el company Màrius que 
estava allí, vosté no i jo tampoc. I en el qual descriu exactament com fer-se l’auditoria i de 
quina manera, doncs, per si no ho saben, les auditories són unes ferramentes per testar el 
servei, però d’una manera aleatòria i no dirigida. Perquè si no fos així, no serien unes 
ferramentes objectives, sinó subjectives.

Sra. Guillem: Moltes gràcies de nou. Bé, nosaltres presentem aquest prec perquè, si que és 
cert que s’ha de fer una auditoria, és cert que açò està a eixe contracte, tal com nosaltres 
ací ho hem reconegut; però també es presenta perquè precisament l’any passat, vosté ho 
sap també, o almenys ho ha de saber, que açò no es va fer de forma correcta. Per tant, com 
que no es va fer de forma correcta, tot i que apareix en eixe contracte, enguany nosaltres 
estem fent un prec per assegurar-nos de forma correcta allò que diu el contracte.

Sr. Silvestre: Correcte, totalment d’acord. Però com vosté també sap, l’any passat no hi 
havia auditoria, i enguany sí que hi ha auditoria. Per tant, l’auditoria està testant i està 
controlant eixe servei. És a dir, tot este model d’auditories està reglat. I ningú que tinga... el 
que tinga un poquet d’idea sobre les auditories mai les posa en dubte. Així que no es 
preocupen, no es preocupen... sí, sí, a vore està fent així caretes... vostés ara mateix, en 
l’anterior punt de les energies elèctriques, el primer punt d’acord parlen que es facen unes 
auditories, externes i públiques. Allí sí que són vàlides, ací no. A vore, aclarim-nos.

Després, i quan tinguem els informes, els resultats trimestrals, estaran a la seua disposició, 
igual que a la disposició de totes les restes, com han estat les dels primers trimestres, i allí 
podran consultar-ho. I quan acaben, al final d’any, inclús tindran un informe anual.

Però vostés sempre intenten confondre, i fins i tot denuncien estos fantasmes al Síndic de 
Greuges, i com no pot ser d’altra manera, el Síndic de Greuges els obri els ulls, i lleva la raó 
en tots estos arguments conspiranoics de falta de control per part dels departaments, no per 
part del regidor, ull!, per part del departament. Arxivant la denúncia i donant-los la raó que 
tots els procediments de les auditories estan fent-se correctament, encara que no els 
agrade. Però bé, així estan les coses.

28. 23063/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
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PREGUNTA PREC -MILLORA ESTAT CARRETERA DE LA RIBA

Llig la pregunta i el prec la Sra. Guillem regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Hem rebut queixes de veïns per l’estat del paviment de la carretera de la Riba que està 
deteriorant-se ràpidament.

PREGUNTA

 Té el govern cap planificació de millorar aquest paviment pròximament?»

Sr. Jordi Martínez: Sí.

Sra. Guillem: «És per això que a Compromís Alcoi demanem:

PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi planifique al més aviat possible la reparació del paviment 
d’aquesta zona», simplement seria saber quan.

Sr. Jordi Martínez: Anem a canviar la tendència d’estos últims precs. Acceptem el prec. 
Vostés saben que una gran part de les intervencions que es fan en l’ajuntament, sobretot 
d’inversió con és este cas, venen lligades a un préstec, que ja està en disposició, i a partir 
d’este mes de juny és quan podem eixes, per dir-ho d’alguna manera, obres mitjanes que… 
doncs com puga ser la de la carretera de la Riba, que ja està molt de temps demanada pels 
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veïns, inclús diria que mensualment demanada pels veïns quan es dirigixen a l’alcalde. I, per 
tant, en breu temps arreglarem amb un projecte més integral tot el què és eixe carrer.

Sr. Guillem: Doncs moltíssimes gràcies per acceptar el prec, i res, estarem pendents que 
s’arregle prompte.

29. 23158/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTA-PREC PINTURA SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Llig la pregunta i el prec el Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi.

«Estes últimes setmanes hem pogut vore en alguna zona que la pintura utilitzada en la 
senyalització viària, o pareixia de baixa qualitat o de poca durabilitat.

Té coneixement l’ajuntament d’esta circumstància?»

Sr. Jordi Martínez: Sí que en teníem coneixement, quan vosté va presentar per a l’ordre del 
dia. Allí estan realitzant-se uns treballs per part d’empreses concessionàries, com puga ser 
alguna... alguns canvis tant de gas com d'electricitat, i per tant sí que hem anat a comprovar 
que la qualitat de la pintura siga l’adequada quan s’acaben eixes obres, que són 
responsabilitat de les obres que les realitzen... de les empreses que les realitzen, perdó.

Sr. Marcos Martínez: Bé, venia a continuació un prec.

 Que es realitzen les anàlisis i seguiments corresponents per a optimitzar estos 
treballs de… perquè no passe en un altra zona o...»

Sr. Jordi Martínez: Sí, la veritat és que en el cas de la senyalització viària el estàndards de 
pintura tenen una gamma molt alta, dic els estàndards acceptables de pintura, i per tant, 
intentem sempre comprovar i que les empreses, dins d’eixe estàndard vagen amb les majors 
qualitats, però és cert que, dins del que està homologat, determinades empreses que no 
tenen més interés que acabar l’obra i deixar la senyalització viària en les condicions millors, 
així ho fan. 

De totes formes acceptem el prec. És cert que es fa, perquè en els serveis tècnics, quan 
s’acaba eixe tipus d’obra, es repassen, i de fet s’ha comunicat a eixes empreses perquè 
modifiquen algunes qüestions del pintat.

Sr. Marcos Martínez: Moltes gràcies per acceptar el prec.
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30. 23161/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTES SOBRE EL PLA GENERAL ESTRUCTURAL D'ALCOI

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

«Bé, sabem que hi han un muntó de problemes i que açò no s’acaba mai, que no hi ha 
manera de tancar este expedient tan important per a la nostra ciutat, i aleshores volia 
preguntar.

A què es deu l’estancament d’esta tramitació?»

Quins motius concrets impedixen tancar el procés?

Què té previst fer el Govern per a desembossar esta situació i resoldre el tema?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. És cert que el Pla General és una realitat molt 
complicada. Són uns expedients molt complicats i l’estancament que parla vosté de la 
tramitació, en este cas té dos direccions. Per una part, és cert que nosaltres fem un estudi, 
un Pla General, que s’envia a les distintes conselleries perquè els oportuns informes 
autoritzen seguir eixe tràmit. En alguns casos, com ja, si no recorde mal, en els passats 
plens el Partit Popular va preguntar quins eren els informes que estaven, quins s’havien 
contestat i quins no, i en eixa qüestió estem.

És cert també que falten informes per part de l’ajuntament en contestació a eixos informes 
negatius per part de les conselleries que, com diu vosté, «quina és la previsió que té el 
Govern», és intentar en el mínim temps possible. A mi m’agradaria que en estos mesos 
després de vacances, intentar tindre-ho tot resolt per part de l’ajuntament.

I ací crec que, com deia jo, hi ha dos qüestions bidireccionals. I un dels motius que a mi 
m’agradaria fer ús d’estes preguntes, és traslladar-los a tots els grups que formen part d’esta 
Corporació, que de vegades parlem, i jo crec que amb bon criteri, que tots volem remar 
d’esta ciutat, en este cas, en el Pla General jo crec que és una matèria que tots hem de 
remar en eixa ciutat, i jo crec que és el moment en que també ens puguem, doncs fer valdre 
com a grups polítics. Des d’ací a mi m’agradaria demanar que, clar, quan veiem, com van 
preguntar el Partit Popular quins són els organismes que falten per informar, i parlàvem que 
estava la Direcció General de Medi Natural, el Servei de Projectes de Construccions 
Educatives, el PATRICOVA, VAERSA, Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental i el 
Ministeri de Foment, en la seua part de ferrocarrils, doncs, a mi m’agradaria que, una 
vegada que estem ací i que tots volem que açò vaja avant, doncs, als grups que formen part 
del Govern, que hui formen part d’ací, de l’oposició, però que formen part del Govern del 
Botànic, que també s’involucren en exigir a estes direccions generals i a estos departaments 
de les diferents conselleries, doncs, el compromís d’això. 
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A mi m’agradaria que Compromís, a banda de ser, per dir-ho d’alguna manera, la delegació 
alcoiana de la Conselleria d’Educació per a les bones notícies, no per a les dolentes, per a 
les bones notícies, com esta setmana en el tema del Romeral; també poguera pegar un pas 
endavant i en la Conselleria d’Educació, que com els he dit ara, hi ha un parell d’informes de 
determinats serveis d’allí, que estan pendents, que dins d’eixe fil directe que tenim en la 
Conselleria no, i que l’altre dia es va posar en evidència, senyor Ivorra, que utilitzara una 
vegada més per pressionar també i que eixos informes el més breu serien, o els companys 
també de Podem com de Guanyar, en totes les direccions generals, que majoritàriament 
també ells formen part en alguns equips, o en el senyor Ivorra també, que la Conselleria 
d’Agricultura i Transició Ecològica, de la que jo m’imagine que també té eixe fil directe amb 
la consellera; doncs que pressionaren tots en el mateix sentit, perquè en al més aviat eixos 
informes que en alguns casos porten més de dos anys per ser resolts per les conselleries, 
pogueren vindre i al final tirar endavant este projecte. 

Jo crec que és el moment de tots, però també dels membres de l’oposició. Perquè ací està 
la senyora García, jo li demanaria que el seu grup parlamentari en les Corts Valencianes 
preguntara, insistira, presentara totes les iniciatives al mateix temps que els companys de 
Vox o els companys del Partit Popular, que jo crec que alguns inclús tenim ací diputats 
autonòmics d’eixos sectors, que foren també ells els que anaren també fent eixe seguiment 
en les distintes conselleries i, entre tots, com és un objectiu, jo crec que de tots els que 
estem ací, que eixe temps es reduïra al màxim. 

Estic segur que en passar l’estiu anirem tenint notícies per part dels grups que han fet eixos 
treballs, i així poder remar tots des de... des del mateix sentit.

31. 23166/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREC PAGAMENTS EDIFICANT

Llig el Prec el Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi

«En estos últims mesos s'ha rebut alguna queixa per part d’alguna empresa quant al tema 
del pagament de les obres incloses dins del Pla Edificant de la Conselleria d'Educació. 

Després ens trobem en què determinades licitacions queden desertes o no es presenten les 
ofertes oportunes, per la qual cosa formule el següent PREC:

 Que el Govern Municipal supervise el procés del pagament d’esta inversió a que s’ha 
compromés Conselleria.

 Demandar a la Conselleria d'Educació que agilite els tràmits per al pagament de les 
inversions».
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Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou.

A vore, quant a la primera pregunta, des del departament s’està damunt dels temes que ens 
apleguen; s’intenta agilitzar, mediar al màxim amb aquests i aclarir els dubtes que puguen 
aparéixer. Aleshores també no vull tampoc excusar a ningú, però de vegades els tràmits, 
doncs són tràmits que a voltes han d’estar molt ben delimitats.

I quant a demanar a la Conselleria d’Educació, estem fent-ho, però també convidem a 
Compromís, conforme ha dit el company abans, Jordi, que sembla que té línia directa amb la 
Conselleria perquè inste al conseller d’Educació per fer un seguiment i solucionar les 
queixes quant a estos pagaments de les obres incloses dintre del Pla Edificant.

Sr. Marcos Martínez: Bé, no sé si entenc que s’accepta el prec, o no perquè està fent-se, 
no sé?

Sr. Silvestre: Sí, sí, l’acceptem en la mesura en la que estem fent-ho.

Sr. Marcos Martínez: Bé, doncs gràcies. Ja vorem si en un futur, doncs evitem tindre este 
tipus de problemes.

Sr. Silvestre: De totes maneres, seguirem ací treballant i intentant solucionar al màxim les 
coses... estos tràmits.

PRECS I PREGUNTES:

32. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
OFERIMENT D’AJUDA PER A PARLAR DIRECTAMENT AMB CONSELLERS

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Li accepte totalment el que està plantejant fa un moment 
el senyor Martínez i el senyor Silvestre.

Senyor Silvestre, si té problemes amb la Conselleria d’Educació, no ho dubte, ací estic per 
ajudar-li. Cride’m, contacte, i anem o li muntem una cita directament amb el conseller, no hi 
ha cap problema, o amb la Direcció Territorial, no hi ha cap problema.

Respecte al que esta dient el senyor Martínez, igual, si té problemes amb la Direcció 
General de Medi Ambient o amb la Conselleria de Medi Ambient, va vindre l’altre dia la 
consellera, la senyora Valdés va estar present, si tenia cap dubte o tenia cap problema, era 
el moment perfecte per a deixar-li-ho… No recorde que la senyora Valdés li diguera res al 
respecte, la consellera, però que si té dubte, cap problema, el podem ajudar en el que 
necessite.
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Sr. Jordi Martínez: Estic segut que ara sí que serà rapidíssim, el que és la contestació dels 
informes de totes eixes dos conselleries, perquè amb la seua intervenció, que jo crec que 
tots els que estem ací li agrairem, li agrairem de tot cor, de veritat.

33. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
RECOMANACIÓ LECTURA PER A L’ESTIU SOBRE EL QUE HA REPRESENTAT LA 
SANITAT VALENCIANA EN ELS ÚLTIMS VINT ANYS

Sr. Jordi Martínez: I jo, bé, sent l’últim ple abans de les vacances, i veient també un poc 
doncs els motius que hi ha ací... defensa de Sanitat, que jo crec que reivindicar en les 
institucions sempre està bé. A mi em recorda la meua època de diputat autonòmic quan la 
gent es posava camisetes i reivindicava en les Corts Valencianes; però jo per bé, m’ha 
portat al cap el tema de la Sanitat, que jo crec que és preocupant, però sí que, bé, una volta 
estem de cara a les vacances, i que jo crec que també tots desconnectem un poc, podem fer 
altres coses, com puga ser llegir un llibre, jo recomanaria la lectura d’un llibre, d’un autor, 
que és Sergi Castillo, que es diu «La batalla per la Sanitat Pública Valenciana», que alguns 
han compartit escenari amb el senyor Castillo, perquè s’il·lustren un poc sobre el que ha 
representat la sanitat valenciana en els últims vint anys.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. No havent-hi més punts i desitjant a tots un bon estiu, s’alça la 
sessió.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:00 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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