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Ple

ACTA de la sessió Ordinària realitzada el dia 3 de setembre de 2021, en aquesta casa 
consistorial.

ASSISTENTS
President

Antonio Alfonso Francés Pérez

Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

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

Maria Aranzazu De Gracia Gomis
Maria Baca Nicolas
Raúl Llopis Palmer

Carolina Ortiz Pineda
Jorge Gabriel Segura Alcaraz
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirio Maria García González

Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsis

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem De La Cruz

Rosa Maria García González
Cristian Santiago De Jesus
Aaron Ferrándiz Santamaría

Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
David Andrés Abad Giner

Marcos Eduardo Martinez Coloma

Interventora
Nuria Aparicio Galbis
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Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 3 de septiembre 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.

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

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

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

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i a tots. Benvinguts al saló de plenaris. Després del període estival reprenem 
l’activitat de l’Ajuntament d’Alcoi. Saludar també a tots els que ens segueixen a través de les 
xarxes socials i iniciarem la sessió ordinària.

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

1. 23005/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Lamentem la pèrdua de Javier Morales Ferri, president de l’Associació de Sant Jordi entre 
els anys 2004 i 2012. Ens ha deixat un amant del seu poble, un gran fester que ha treballat 
en benefici de la nostra festa. Traslladem les nostres condolences del Ple municipal a 
familiars i amics.

Lamentem també la pèrdua del comerciant Carlos Santamaría Verdú i traslladem les 
condolences de la Corporació a la seua família i amics. Va ser uns dels impulsors de 
l’associacionisme comercial i va presidir la Federació de Comerç, i també ha sigut membre 
de la Cambra d’Alcoi i de l’Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana.

2. 23941/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,  
SEGON  TRIMESTRE DE 2021. 
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del 
citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter 
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trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre.

La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio Ministerio 
y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al efecto. 

Dicho suministro de información correspondiente al segundo trimestre de 2021, ha sido 
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, la Concejalía de Hacienda da cuenta de la remisión realizada que 
presenta el siguiente resumen:

1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital 

actualizados.

2) Remanente de tesorería

3) Calendario, presupuesto de tesorería.

4) Dotación de plantillas y retribuciones

5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.

6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

7) Pasivos contingentes

8) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.

9) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos con 

normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de estabilidad 

presupuestaria.

10)  Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª 

TRLRHL).

11) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).

12)  Flujos internos.

13)  Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto”.

14)  Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.

15)  Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.

16)  Intereses y rendimientos devengados (ingresos).

17)  Gastos derivados de la gestión del COVID-19.
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18)  Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.

19)  Informe actualizado de evaluación de datos generales.

20)  Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

3. 24027/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS 
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS,    SEGON TRIMESTRE 
DE 2021. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de 
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de 
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de este Ayuntamiento.

Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo 
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se 
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.  
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según 
dispone el propio Real Decreto.

De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como 
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo 
establecido en el art. 4º, apartado 4º.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. 24052/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE 
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, SEGON TRIMESTRE DE 2021.

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

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en 
las Administraciones Públicas:
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1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido 
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control 
interno.

En base a lo anteriormente expuesto  se ha solicitado a las unidades presupuestarias la 
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas 
que han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses 
de abril, mayo y junio de  2021.

Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno  del informe del 
primer trimestre de 2021 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento 
de la obligación, con el siguiente detalle:

Ejercicio: 2021 Trimestre: Segundo

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido 
más de 

tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Pendiente de 
reconocimiento

obligación

Facturas o documentos justificativos que al 
final del trimestre, hayan transcurrido más 

de 
tres meses desde su anotación en el 

registro de facturas y no se hayan 
tramitado los

correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes

reconocimiento
(PMOPR) Número Importe

 total

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 148,13 57 44.477,56
Inversiones reales 219,21 3 13.911,03
Sin desagregar 130,77 24 43.781,73
TOTAL 150,37 84 102.170,32

El Pleno de la Corporación queda enterado.

5. 24083/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS, 
EXP.: 2.05.2021/038.
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Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que 
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general 
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que 
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:

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

hacer frente al gasto.

El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas no comprometidas.

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

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

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2021 por suplementos nº 2.05.2021/038, que se financiará con bajas de otras partidas, con 
el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto FINANCIACIÓN Importe

06464 42200 77000 AYUDA MEJ.FACHADAS EMP.POLIG.COTES ALTES 2021 2 U64 9 27.720,00

Total suplementos de crédito 27.720,00

06464 42200 61900 ACTUACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES 2021 2 U32 1 -27.720,00

Total financiación con bajas

Ptmo. 21-1

-27.720,00

08311 92042 62400 ADQ.VEHICULO INSP.GRAL.SERVICIOS 2021 2 U11 32 5.920,00

Total suplementos de crédito 5.920,00

10148 34209 62200 NUEVAS INSTALACIONES BMX 2020 2 U48 5 -5.920,00

Total financiación con bajas

Ptmo. Sabadell  20

-5.920,00

10148 34205 62200 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2021 2 U48 10 Ptmo Santander 15 10.000,00
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Aplicación Descripción Proyecto FINANCIACIÓN Importe

10148 34205 62200 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2020 2 U48 3 Ptmo Sabadell 20 8.900,00

10148 34205 62200 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2021 2 U48 9 Enaj. afectadas 340,00

10148 34205 62200 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2021 2 U48 11 Ptmo. BBVA 18 360,00

Total suplementos de crédito 19.600,00

03347 33740 68900 INVERSIONES "ART URBA" 2020 2 U47 1 Enaj. afectadas -340,00

04071 13000 62400 ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL 2020 2 U71 1 -3.200,00

08311 15301 62300 ILUMIN.LED PASOS PEATONES/SENSORES PROXIM. 2020 2 U11 22
Ptmo. Sabadell 20

-800,00

08311 43100 61900 REURB.C/S.FRANCESC-PZA RAMON Y CAJAL 2018 2 U11 25 Ptmo. Santander 15 -10.000,00

09071 13200 62300 ADQUISICION DESFIBRILADORES 2018 2 U71 2 Ptmo. BBVA 18 -360,00

10148 34209 62200 NUEVAS INSTALACIONES BMX 2020 2 U48 5 Ptmo. Sabadell 20

Total financiación con bajas -19.600,00

08311 46300 60900 INST. PUNTOS CARGA RÁPIDA VEHIC. ELÉCTRICOS 2021 2 U11 34 Ptmo. Sabadell 20 16400

Total suplementos de crédito 16.400,00

02463 15106 60900 ACTUACIONES URBANÍSTICAS 2020 2 U63 4 Ptmo. Sabadell 20 16.400,00

Total financiación con bajas 16.400,00

08413 16400 62200 CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO 2021 2 U13 1 24.615,08

Total suplementos de crédito 24.615,08

08413 16401 62300 HORNO ICINERADOR CEMENTERIO 2019 U13 2

Ptmo. Caixabank 19

-24.615,08

Total financiación con bajas -24.615,08

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. 

6. 24214/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2021/04.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2021, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
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septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, 
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
para 2021. 

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

Único.- Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes operaciones 
contables, con imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:
N.º operación Fase Proyecto Aplicación Importe Tercero
22020004409
1

OPA 2019 2 U51 1 
1 

2021 13251 23000 
63200

6.701,2
1

B53016705 CANTO 
OBRAS SL

22020004409
7

OPA 2019 2 U51 1 
1 

2021 13251 23000 
63200

5.622,6
3

B42639054 
FONCAFRIO SL

22020004410
1

OPA 2019 2 U51 1 
1 

2021 13251 23000 
63200

1.587,1
9

B54902754 
ENERSEGUR SL 
UNIPERSONAL

 y cuyo crédito total se encuentra retenido en el RC siguiente: 
N.º operación Fase Proyecto Aplicación Importe
220210020936 RC 2021 2 U51 4 1 2021 13251 23000 63200 13.911,03 €

7. 24772/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/6.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2021, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, 
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
para 2021. 

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

- Relación Q/2021/10005, por un importe total de 2.766,96 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920210006673, Tercero: CORDOBA RAMOS JORGE, importe: 
3,00 € y termina con la operación ADO nº 920210009354, Tercero: MARMOLES 
CAMACHO SL, importe: 2.603,92 €.

8. 5294/2021 CONTRACTACIÓ 
ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A ADJUDICAR, PER 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ HARMONITZADA, EL CONTRACTE D'OBRES 
DE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC 
TECNOLÒGIC-CULTURAL.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, 
de 30-08-2021:

“Dada cuenta del expediente de referencia.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el el 6 de julio de 2021,  en el 
procedimiento de referencia, siendo la misma correcta.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 08 de julio de 2021, procedió a abrir el 
sobre 2(Documentación valorable mediante el empleo de criterios que dependen de 
un juicio de valor) en el procedimiento de referencia, remitiendo la documentación al 
departamento responsable del expediente para que informara al respecto.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 28 de julio de 2021, procedió a 
mediante el empleo de criterios cuantificables automáticamente(Sobre 3) y estab leció 
la clasificación de las empresas licitadoras en el procedimiento de referencia.

Todas las actas, acuerdos y resoluciones están publicadas en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de agosto de 2021, acordó 
que la oferta con mejor relación calidad precio era la presentada por la UTE formada por las 
mercantiles Victor Tormo SL con NIF   y Eladio Silvestre SA con NIF A03078250, a la vista 
de la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 28 de julio de 2021, y requerir a la 
mercantil para que en el plazo de 10 días hábiles aportara la documentación requerida en 
las cláusulas 17 y 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto el informe que emite el Recaudador Municipal el 11 de agosto de 2021.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de 26 de agosto de 2021, por la que se 
procede a calificar la documentación aportada por la UTE formada por las mercantiles 
Victor Tormo SL con NIF  y Eladio Silvestre SA con NIF A03078250, siendo la misma 
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correcta  y siendo que se han constituido en la UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA,  
Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con NIF U16813685.

Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a 
tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

La CI de Gobernación y Régimen Intgerno, en sesión Ordinaria celebrada el día 30 de 
agosto de 2021, conoció propuesta de aprobación del asunto citado y una vez sometida a 
votación, tras las deliberaciones que constan en el acta de la sesión, se obtuvo el siguiente 
resultado:

Se dictamina favorablemente por mayoría, con los votos a favor de los concejales del PSOE, 
y la abstención de los concejales de PODEM, GUANYAR, COMPROMÍS, VOX, 
CIUDADANOS, GRUPO POPULAR y CNA.

Primero.- Declarar cumplido adecuadamente el requerimiento que le fue practicado 
a la UTE formada por las mercantiles Victor Tormo SL con NIF   y Eladio Silvestre SA con 
NIF A03078250 mediante Junta de Gobierno Local de 9 de agosto de 2021, que se han 
constituido en la UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA,  Unión Temporal de Empresas 
Ley 18/1982 con NIF U16813685. 

Segundo.- Adjudicar el contrato relativo a las OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-CULTURAL. a la UTE 
Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con NIF 
U16813685, por importe de SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (7.023.185’06€), IVA incluido, siendo el 
importe del IVA de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO(1.218.899’89€)    euros, todo ello con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de prescripciones técnicas, y a la oferta de la mercantil, y las 
mejoras contenidas en esta, que son

-BLOQUE 1. Iluminación parque tecnológico según punto 1,1 
paquete mejoras proyecto. 18,5 puntos

-BLOQUE 3. Instalación voz-datos según punto 1,3 paquete 
mejoras proyecto. 2,25 puntos

Tercero-. El plazo de ejecución del presente contrato de obras será de , desde la 
firma del acta de comprobación del replanteo.

Cuarto.- Para garantizar el cumplimiento y efectividad del contrato, el contratista ha 
depositado en la Tesorería Municipal, conforme al artículo 109 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la garantía definitiva y la 
complementaria por importe de QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO(580.428'52€) 
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euros, mediante aval, estas fianzas se han depositado en el Ayuntamiento en la proporción 
en que se ha constituido la UTE, esto es:

-Victor Tormo SL(70%)→ CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO(406.299’97€)

-Eladio Silvestre SA(30%)→ CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO(174.128’55€)

Quinto.- La adjudicación del contrato comprendida en el apartado anterior se 
aprueba sujeta a la condición resolutoria consistente en que, de serle practicado al 
adjudicatario el requerimiento para la formalización del contrato, deje transcurrir el plazo 
previsto para ello sin realizar la actividad necesaria para la correcta formalización del mismo. 
En este supuesto se estará a lo dispuesto en el art. 153, apartado 4, de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Sexto.- Aprobar la fase contable que se relaciona del Presupuesto Municipal vigente:

Fase Partida Nº operación previa Importe

D 02463 33622 63200 2017 2 
U62

920210009471 598.892’41€

D 02463 33622 63200 2018 2 
U62

920210009471 106.558’65€

D 02463 33622 63200 2019 2 
U62

920210009471 705.451’06

TOTAL 1.410.902’12

Séptimo.- Aprobar el compromiso de gasto futuro para la anualidad 2022 y 
2023:

Fase Partida Nº operación 
previa

Anualidad Importe

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 5

920219000042 2022 1.420.806’05€

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 5

920219000042 2023 1.385.335’42€

TOTAL 2.806.141’47€

Fase Partida Nº operación 
previa

Anualidad Importe

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 7

920219000043 2022 1.420.806’05€

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 7

920219000043 2023 1.385.335’42€

TOTAL 2.806.141’47€
Octavo.-Aprobar la fase contable que se relaciona del Presupuesto Municipal 

vigente:
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Fase Partida Nº operación previa Importe

A/ 02463 33622 63200 2021 2 
U63 5

220219000018 35.470’63€

A/ 02463 33622 63200 2021 2 
U63 7

220219000019 35.470’63€

TOTAL 70.941’26€

Noveno.- Notificar este acuerdo a todos los licitadores, procediendo a la publicación 
de la adjudicación en la plataforma de contratación del Estado.

Décimo.- La formalización del contrato se efectuará a partir de los QUINCE (15) 
DÍAS hábiles siguientes a contar desde la fecha en que se remita la notificación de la 
adjudicación. . Asimismo, deberá cumplir la obligación relativa a los seguros que se contiene 
en la cláusula 23.h de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Se deberá 
aportar copia del seguro antes de la firma de contrato.

Undécimo.- Facultar al alcalde o al concejal que legalmente le sustituya para que, en 
representación del Ayuntamiento, proceda a la formalización del contrato y para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad de los precedentes 
acuerdos.”

Sra. Secretaria:
Hay una enmienda al...

Sr. Alcalde:
Si, hay una enmienda que crec que la tenen tots els membres. S’ha produït un error en 
l’expedient.

Sra. Secretaria:
Si, es un error de transcripción.

Sr. Alcalde:
Calia completar alguns dels punts d’acord.

Vista la enmienda presentada por la Concejal Delegada de Contratación, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

“ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

En la Comisión informativa de Gobernación y Régimen Interno de 30 de agosto de 
2021, se dictamina favorablemente el expediente de ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
DE CONTRACTACIÓ PER A ADJUDICAR, PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
HARMONITZADA, EL CONTRACTE D'OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CONJUNT 
INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-CULTURAL, y se propone al pleno 
la adopción de unos acuerdos.

Advertido error material en los acuerdos segundo y tercero por haberse transcrito de 
forma errónea el contenido de la oferta de la mercantil, siendo esta aceptada por la mesa de 
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contratación y por no haber transcrito el plazo de ejecución establecido en los pliegos que 
rigen la licitación. Se debe cambiar el dictamen y:

Donde dice:

[...] Segundo.- Adjudicar el contrato relativo a las OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-
CULTURAL. a la UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA, Unión Temporal de Empresas 
Ley 18/1982 con NIF U16813685, por importe de SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (7.023.185’06€), 
IVA incluido, siendo el importe del IVA de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO(1.218.899’89€) euros, todo ello con sujeción al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al de prescripciones técnicas, y a la oferta de la mercantil, y las mejoras 
contenidas en esta, que son

-BLOQUE 1. Iluminación parque tecnológico según punto 1,1 paquete 
mejoras proyecto. 18,5 puntos

-BLOQUE 3. Instalación voz-datos según punto 1,3 paquete mejoras 
proyecto. 2,25 puntos

Tercero-. El plazo de ejecución del presente contrato de obras será de 28 meses, 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo.[...]

Debe decir:

[...] Segundo.- Adjudicar el contrato relativo a las OBRES DE REHABILITACIÓ 
DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-CULTURAL. a la 
UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con 
NIF U16813685, por importe de SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (7.023.185’06€), IVA incluido, siendo el 
importe del IVA de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO(1.218.899’89€) euros, todo ello con sujeción al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al de prescripciones técnicas, y a la oferta de la mercantil, y las mejoras 
contenidas en esta, que son
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-BLOQUE 1. Iluminación parque tecnológico según punto 1,1 paquete 
mejoras proyecto. 18,5 puntos

-BLOQUE 3. Instalación voz-datos según punto 1,3 paquete mejoras proyecto. 
2,25 puntos

-Ampliación del plazo de garantía en 10 meses.

-Mejora del equipo técnico con:
-Incorporación de un Ingeniero Técnico Industrial.
-Incorporación de un Topógrafo.
-Incorporación de un Arqueólogo.

Tercero-. El plazo de ejecución del presente contrato de obras será de 28 meses, 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo.[...]

Considerando conveniente para los intereses municipales la aprobación de los 
acuerdos que seguidamente se transcriben, la concejal Delegada que suscribe presenta al 
pleno la siguiente ENMIENDA  al dictamen de la Comisión Informativa de Gobernanza y 
Régimen Interno y propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos 
enmendados

Segundo.- Adjudicar el contrato relativo a las OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-CULTURAL. a la UTE 
Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con NIF 
U16813685, por importe de SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (7.023.185’06€), IVA incluido, siendo el 
importe del IVA de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO(1.218.899’89€) euros, todo ello con sujeción al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al de prescripciones técnicas, y a la oferta de la mercantil, y las mejoras 
contenidas en esta, que son

-BLOQUE 1. Iluminación parque tecnológico según punto 1,1 paquete 
mejoras proyecto. 18,5 puntos

-BLOQUE 3. Instalación voz-datos según punto 1,3 paquete mejoras 
proyecto. 2,25 puntos

-Ampliación del plazo de garantía en 10 meses.
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-Mejora del equipo técnico con:
-Incorporación de un Ingeniero Técnico Industrial.
-Incorporación de un Topógrafo.
-Incorporación de un Arqueólogo.

Tercero-. El plazo de ejecución del presente contrato de obras será de 28 meses, 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo.”

Sr. Alcalde:
Votem, cal votar primer l’esmena.

Sra. Secretaria:
Si.

Sr. Alcalde:
I després votem el punt ja amb l’esmena incorporada.

A continuación se somete a votación la enmienda al dictamen de la Comisión Informativa de 
Gobernación y Régimen Interno presentada por la Concejala Delegada de Contratación:

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) y VOX (1) 
y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), aprueba la enmienda 
presentada por la concejala delegada de Contratación.

Sr Alcalde:
I ara votem el punt amb l’esmena incorporada.

Sr. Ruiz:
No hi ha intervencions?

Sr. Alcalde:
Si la demanen sí. Alguna intervenció més?

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies. Bon dia a tots els companys i totes les persones que estan seguint el plenari 
a través de les noves tecnologies. Bé, el Partit Popular votarà negativament aquesta 
proposta d’adjudicació, en primer lloc perquè no anem a fer el mateix que ha fet el Partit 
Socialista, és a dir, el fet de no oposar-se en el moment que toca als projectes que es 
plategen i després estar durant vint anys queixant-se i criticant aquest projecte, és a dir, no 
anem a fer, el Partit Popular, el que el Partit Socialista ha fet durant vint anys amb el cas de 
la Rosaleda, perquè el Partit Socialista va aprovar el prec de condicions de la Rosaleda, del 
pàrquing de la Rosaleda. El Partit Socialista es va abstindre i no es va oposar al projecte de 
definició del pàrquing de la Rosaleda i el Partit Socialista es va abstindre, no es va oposar al 
projecte d’execució del pàrquing de la Rosaleda i malgrat que no es va oposar, durant vint 
anys ha estat criticant aquest projecte i durant deu que està governant no ha sigut capaç de 
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solucionar els problemes que ha pogut generar aquesta iniciativa, per tant, no anem a fer, 
com el Partit Socialista, i li direm clar a la gent que un projecte que no ens convenç i no ens 
agrada, no li donarem suport, per què? Els arguments són amplament coneguts, perquè ja 
els vam expressar quan es va aprovar el projecte i es va traure el projecte d’obra a licitació. 
En primer lloc, entenem que és un projecte exclusivament arquitectònic i de recuperació de 
patrimoni, per la seua importància, però que no dona resposta a les necessitats de la ciutat. 
És un projecte que no té una estratègia d’ús i això ens preocupa perquè ens gastarem molts 
milions d’euros en recuperar un edifici, però no sabem per què ho recuperarem. Un fet 
palmari és que l’únic contingut que està perfectament definit en el projecte és el del centre 
de formació Turístic, precisament l’ús que la regidora, aleshores d’urbanisme, Lorena 
Zamorano, considerava que no havia d’anar en aquesta ubicació perquè no era el millor 
emplaçament possible per a un centre de formació turística. Doncs bé, allò que el govern 
aleshores, en 2017, deia que no era el millor lloc per ubicar, resulta que és l’únic que està 
clar el dia de hui i això ens preocupa. Ens preocupa també que el Partit Socialista haja 
incomplit el compromís adquirit en aquest saló de plenaris amb tots els membres i tots els 
grups de la Corporació en l’anterior legislatura perquè el 80% de la superfície de Rodes 
estiguera destinada a usos econòmics, i sent benèvols, l’ús econòmic en el conjunt de 
Rodes no arriba al 40% de la superfície, sent molt benèvols, sent molt benèvols. Per tant, 
ens genera més dubtes encara, perdem l’oportunitat de posar en marxa un projecte que 
defense una idea basant-se en l’arquitectura, efectivament, però defensar una idea per a 
transformar, modernitzar i innovar el nostre territori per a generar nova activitat econòmica, 
que aquest és el que hauria de ser el principal objectiu i que queda perfectament reflectit en 
el projecte i ara mateix no està. És veritat que hem de felicitar-nos que vaja a ser una 
empresa local la que execute les obres, i vull felicitar, efectivament, a Eladio Silvestre per 
haver competit amb la resta d’empreses i haver pogut presentar la millor oferta possible, de 
fet, entre els moltíssimes, moltíssims dubtes que genera Rodes, l'única certesa és que 
Eladio Silvestre és una garantia que el projecte d’execució serà un èxit i arribarà a bon port, i 
per a honrar aquest treball que va fer Eladio Silvestre, des del Partit Popular estem treballant 
en fundacions i institucions que ens ajuden, que ens ajuden a poder donar-li l’ús que 
necessita Alcoi per a Rodes, l’ús que ens ajude a contribuir a fer una àrea de nova centralitat 
urbana de transformar el territori en un projecte singular que és el que no tenim. Per tot això 
lamentem que el Partit Socialista haja anat per lliure, en aquest cas, que no haja buscat el 
consens, que no haja sabut implicar a la resta de grups. També lamentem que no complisca 
el compromís de dedicar aquest 80% a ús econòmic que és la major urgència que té la 
nostra ciutat i també lamentem que el Partit Socialista base el projecte de Rodes, 
exclusivament, en una proposta arquitectònica sense una estratègia d’ús, ens gastarem 
molts diners en recuperar un edifici, però no sabem per què ho recuperarem i pense que 
això és greu. Per això, des del Partit Popular no donarem suport a una operació amb la qual 
pensem que Alcoi perd moltes oportunitats. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde:
Jo m’alegre que vostés manifesten el vot contrari al projecte de Rodes, perquè el PP ha 
sigut sempre un fre al progrés d’aquest poble, a l’abast d’aquest poble, a apostar per nous 
models econòmics i pel desenvolupament econòmic de la ciutat d’Alcoi, i així vostés no 
s’amaguen, voten en contra del principal projecte de desenvolupament econòmic d’aquesta 
ciutat, el major projecte de transformació d’aquesta ciutat i ho deixen ben clar a la 
ciutadania, perquè el seu model, quan governa en aquesta ciutat, és el de l’especulació, és 
el de les martingales, és el de regalar contractes als amics, empresaris de fora, que venen a 
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lucrar-se a aquesta ciutat, i aquest projecte és tot el contrari i va en contra dels seus 
principis, els principis del Partit Popular, que és el que ha fet en aquesta Comunitat i s’ha 
demostrat i està demostrant-se, dia a dia, en sentències i en sentències, perquè clar, 
comparar la Rosaleda en Rodes és d’un cinisme, és d’una poca vergonya que no té nom, el 
que vosté ha fet hui ací no té nom. El projecte de Rodes és un projecte de recuperació 
patrimonial, però és un projecte de futur, definit, clar, un projecte amb un contingut amb el 
qual hem aconseguit sumar a la universitat, al campus de la Universitat Politècnica de 
València, amb el que he sumat al districte digital, amb el qual ja tenim un conveni per a 
desenvolupar el projecte de Rodes, però, a més, és un projecte tan ambiciós i tan positiu 
que hem aconseguit sumar a totes les administracions en aquest projecte, des del Ministeri 
a través dels Fons Edusi, d’acord amb una estratègia de desenvolupament d’aquesta ciutat 
que ha sigut avalada pel Ministeri, presidència de la Generalitat a través d’un conveni 
singular que vam aprovar durant aquest mes d’agost, perquè és un projecte que 
transcendeix la ciutat d’Alcoi, que serà un projecte referent a la Comunitat Valenciana i 
també a la Diputació d’Alacant, un projecte que, de 12 milions, la ciutat d’Alcoi n’aportarà 
menys d’un 10% perquè tots, menys vostés, saben que és un projecte que necessita Alcoi, 
que necessita la província d’Alacant i que necessita la Comunitat Valenciana, i hui sabem 
que és un projecte per al qual vostés estan en contra, perquè sempre posen pedres a allò 
que és bo per a la ciutat d’Alcoi. Però a més, per moltes bones paraules que diga 
d’empreses alcoianes, que a més és un èxit que una empresa alcoiana haja apostat per 
aquest projecte i aconseguisca l’adjudicació, si tots férem el que fa hui vosté, una empresa 
alcoiana que després de molts anys aconsegueix el projecte més important d’aquesta 
legislatura en la ciutat d’Alcoi, no podria desenvolupar aquest projecte, si tots fórem tan 
irresponsables com el Partit Popular, açò no seria possible, aquesta empresa alcoiana es 
quedaria sense poder desenvolupar aquest projecte, aquesta és la seua responsabilitat. És 
cert que ací no està Ortiz i jo sé que vostés estan més a gust en altres empresaris que són 
els que van portar quan governaven, però afortunadament vostés no governen aquesta 
ciutat i afortunadament aquest projecte va a tirar endavant i afortunadament serà un projecte 
que va a permetre l'avanç, a traure empreses, a traure talent, retindre talent i aconseguir fer 
d’Alcoi una ciutat referent en el desenvolupament de projectes tecnològics, en robòtica, en 
intel·ligència artificial, en digitalització, perquè ja estem treballant en empreses referents i 
tractores d’aquesta ciutat per a implicar-les en el projecte de Rodes, perquè vostés el que  
volen, al final, és que les coses no vagen bé, però el bo d’aquesta ciutat és que les coses 
vagen bé no depén de vostés, perquè són una força tan minoritària que no tenen capacitat 
d’influència, perquè els ciutadans els han posat ací, i afortunadament Alcoi continuarà 
avançant i continuarà creixent.

Seguidamente se somete a votación el dictamen modificado en el sentido de la enmienda 
presentada por la concejala delegada de Contratación:

Dada cuenta del expediente de referencia.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el el 6 de julio de 2021,  en el 
procedimiento de referencia, siendo la misma correcta.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 08 de julio de 2021, procedió a abrir el 
sobre 2(Documentación valorable mediante el empleo de criterios que dependen de 
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un juicio de valor) en el procedimiento de referencia, remitiendo la documentación al 
departamento responsable del expediente para que informara al respecto.

La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 28 de julio de 2021, procedió a 
mediante el empleo de criterios cuantificables automáticamente(Sobre 3) y estab leció 
la clasificación de las empresas licitadoras en el procedimiento de referencia.

Todas las actas, acuerdos y resoluciones están publicadas en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de agosto de 2021, acordó 
que la oferta con mejor relación calidad precio era la presentada por la UTE formada por las 
mercantiles Victor Tormo SL con NIF   y Eladio Silvestre SA con NIF A03078250, a la vista 
de la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 28 de julio de 2021, y requerir a la 
mercantil para que en el plazo de 10 días hábiles aportara la documentación requerida en 
las cláusulas 17 y 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto el informe que emite el Recaudador Municipal el 11 de agosto de 2021.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de 26 de agosto de 2021, por la que se 
procede a calificar la documentación aportada por la UTE formada por las mercantiles 
Victor Tormo SL con NIF  y Eladio Silvestre SA con NIF A03078250, siendo la misma 
correcta  y siendo que se han constituido en la UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA,  
Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con NIF U16813685.

Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a 
tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales SOCIALISTA (12) y CIUDADANOS (1), el voto en contra de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS ALCOI (2) y 
la abstención de los concejales de los grupos municipales PODEM (2), GUANYAR ALCOI 
(2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta 
los siguientes acuerdos:

Primero.- Declarar cumplido adecuadamente el requerimiento que le fue practicado 
a la UTE formada por las mercantiles Victor Tormo SL con NIF   y Eladio Silvestre SA con 
NIF A03078250 mediante Junta de Gobierno Local de 9 de agosto de 2021, que se han 
constituido en la UTE Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA,  Unión Temporal de Empresas 
Ley 18/1982 con NIF U16813685. 

Segundo.- Adjudicar el contrato relativo a las OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CONJUNT INDUSTRIAL DE RODES PER A PARC TECNOLÒGIC-CULTURAL. a la UTE 
Victor Tormo SL y Eladio Silvestre SA, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 con NIF 
U16813685, por importe de SIETE MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (7.023.185’06€), IVA incluido, siendo el 
importe del IVA de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
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NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO(1.218.899’89€) euros, todo ello con sujeción al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al de prescripciones técnicas, y a la oferta de la mercantil, y las mejoras 
contenidas en esta, que son

-BLOQUE 1. Iluminación parque tecnológico según punto 1,1 paquete 
mejoras proyecto. 18,5 puntos

-BLOQUE 3. Instalación voz-datos según punto 1,3 paquete mejoras 
proyecto. 2,25 puntos

-Ampliación del plazo de garantía en 10 meses.

-Mejora del equipo técnico con:
-Incorporación de un Ingeniero Técnico Industrial.
-Incorporación de un Topógrafo.
-Incorporación de un Arqueólogo.

Tercero-. El plazo de ejecución del presente contrato de obras será de 28 meses, 
desde la firma del acta de comprobación del replanteo.”

Cuarto.- Para garantizar el cumplimiento y efectividad del contrato, el contratista ha 
depositado en la Tesorería Municipal, conforme al artículo 109 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la garantía definitiva y la 
complementaria por importe de QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO(580.428'52€) 
euros, mediante aval, estas fianzas se han depositado en el Ayuntamiento en la proporción 
en que se ha constituido la UTE, esto es:

-Victor Tormo SL(70%)→ CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO(406.299’97€)

-Eladio Silvestre SA(30%)→ CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO(174.128’55€)

Quinto.- La adjudicación del contrato comprendida en el apartado anterior se 
aprueba sujeta a la condición resolutoria consistente en que, de serle practicado al 
adjudicatario el requerimiento para la formalización del contrato, deje transcurrir el plazo 
previsto para ello sin realizar la actividad necesaria para la correcta formalización del mismo. 
En este supuesto se estará a lo dispuesto en el art. 153, apartado 4, de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

Sexto.- Aprobar la fase contable que se relaciona del Presupuesto Municipal vigente:

Fase Partida Nº operación previa Importe

D 02463 33622 63200 2017 2 
U62

920210009471 598.892’41€
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D 02463 33622 63200 2018 2 
U62

920210009471 106.558’65€

D 02463 33622 63200 2019 2 
U62

920210009471 705.451’06

TOTAL 1.410.902’12

Séptimo.- Aprobar el compromiso de gasto futuro para la anualidad 2022 y 
2023:

Fase Partida Nº operación 
previa

Anualidad Importe

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 5

920219000042 2022 1.420.806’05€

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 5

920219000042 2023 1.385.335’42€

TOTAL 2.806.141’47€

Fase Partida Nº operación 
previa

Anualidad Importe

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 7

920219000043 2022 1.420.806’05€

D 02463 33622 63200 
2021 2 U63 7

920219000043 2023 1.385.335’42€

TOTAL 2.806.141’47€
Octavo.-Aprobar la fase contable que se relaciona del Presupuesto Municipal 

vigente:

Fase Partida Nº operación previa Importe

A/ 02463 33622 63200 2021 2 
U63 5

220219000018 35.470’63€

A/ 02463 33622 63200 2021 2 
U63 7

220219000019 35.470’63€

TOTAL 70.941’26€

Noveno.- Notificar este acuerdo a todos los licitadores, procediendo a la publicación 
de la adjudicación en la plataforma de contratación del Estado.

Décimo.- La formalización del contrato se efectuará a partir de los QUINCE (15) 
DÍAS hábiles siguientes a contar desde la fecha en que se remita la notificación de la 
adjudicación. . Asimismo, deberá cumplir la obligación relativa a los seguros que se contiene 
en la cláusula 23.h de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Se deberá 
aportar copia del seguro antes de la firma de contrato.

Undécimo.- Facultar al alcalde o al concejal que legalmente le sustituya para que, en 
representación del Ayuntamiento, proceda a la formalización del contrato y para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad de los precedentes 
acuerdos.
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9. 20529/2021 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS 
MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación 
del Acuerdo Plenario de los Precios Públicos por la utilización de Instalaciones Deportivas 
Municipales.

Al amparo de los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Único.- Se añade el punto 2 al art. 5 “CUOTA PARA EQUIPOS PERTENECIENTES A 
ENTIDADES DEPORTIVAS QUE UTILIZAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DURANTE UNA TEMPORADA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE 
SEPTIEMBRE Y EL 31 DE AGOSTO DE CADA PERIODO ANUAL”, así como renumerar el 
resto del articulo, quedando redactado en los siguientes términos:
2.- CUOTA PARA EQUIPOS PERTENECIENTES A ENTIDADES DEPORTIVAS QUE 
UTILIZAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE UNA 
TEMPORADA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE AGOSTO DE 
CADA PERIODO ANUAL

2.1 Definición
Se establece una cuota por cada equipo de cada una de las entidades que participan en 
competiciones de ámbito federado, o en su caso de Ligas de carácter local y/o comarcal, 
organizadas por asociaciones o entidades legalmente constituidas. Se trata de 
competiciones de carácter regular y que comprenden una temporada deportiva que 
transcurre entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto de cada anualidad deportiva.

2.2 Derechos de los equipos
Todos los deportistas pertenecientes a estos equipos, podrán utilizar las instalaciones 
deportivas municipales necesarias para la realización de los entrenamientos, competiciones 
oficiales y cualquier otra competición de carácter no oficial, que haya sido solicitada y 
aprobada por el Departamento de Deportes. La utilización de estas instalaciones deportivas 
serán exclusivamente pistas polideportivas, campos de fútbol y pabellones. Asimismo 
podrán hacer uso de vestuarios y duchas, 
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2.3 Procedimiento de ALTA de los equipos pertenecientes a las entidades deportivas
Las entidades con personalidad jurídica propia que participen en competiciones de carácter 
federado organizadas por las Federaciones deportivas, deberán solicitar al Departamento de 
Deportes el ALTA de los equipos, indicando la modalidad deportiva y la competición donde 
participan.
El resto de entidades o asociaciones que organicen Ligas de ámbito exclusivamente local 
y/o comarcal (baloncesto, fútbol veteranos, fútbol sala, etc.), deberán solicitar al 
Departamento de Deportes el ALTA de los equipos inscritos en sus competiciones indicando 
la modalidad deportiva.
Las tarifas que deben liquidar cada equipo en función de la modalidad deportiva que 
practican son:

MODALIDAD DEPORTIVA CUOTA EQUIPO
FÚTBOL SALA LIGA COMARCAL 385,00 euros
FÚTBOL 11 SENIOR LIGA LOCAL F.F.C.V. 715,00 euros
FUTBOL 7 VETERANOS LIGA COMARCAL 495,00 euros
BALONCESTO LIGA LOCAL 385,00 euros
BALONCESTO FEDERADO 385,00 euros
HOCKEY SOBRE PATINES 385,00 euros
FUTBOL SALA LIGAS FEDERADAS 385,00 euros
FÚTBOL 11 LIGAS FEDERADAS F.F.C.V. 715,00 euros
RUGBY 715,00 euros
OTROS DEPORTES DE SALA: VOLEIBOL, BALONMANO, ETC. 385,00 euros

2.4 Procedimiento de liquidación de la cuota.
Estarán obligados al pago de esta cuota todos los equipos que tenga un mínimo del 75% 
sus componentes mayores de edad, o en su caso que cumplan los 18 años con anterioridad 
al 31 de diciembre de cada anualidad.
La cuota correspondiente a cada equipo deberá abonarse en las oficinas del Departamento 
de Deportes mediante liquidación previa, bien a través de ingreso en entidad financiera 
colaboradora, o por el procedimiento de pago por datáfono.
Los plazos establecidos de pago son los siguientes:
Opción 1ª – Pago de la cuota completa. Se podrá liquidar durante el periodo comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de cada anualidad.
Opción 2ª – Pago fraccionado. El primer pago que corresponderá al 25% de la cuota, deberá 
realizarse entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de cada anualidad. El segundo plazo 
correspondiente al 75% restante, deberá liquidarse con anterioridad al 15 de diciembre.
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Para aquellas entidades sin personalidad jurídica propia, el importe a liquidar de cada 
equipo será ingresado por la Asociación o entidad, organizadora de la competición donde 
participe, pudiéndose acoger esta asociación a una de las opciones de pago que se indican.
El incumplimiento de pago de los importes correspondientes de acuerdo a los plazos 
establecidos, supondrá la pérdida del derecho a la utilización de la instalación deportiva por 
parte del equipo que haya generado el impago, perdiendo todos los derechos adquiridos, 
hasta tanto en cuanto, no regularice la situación de deuda tributaria.

2.5 Cuota complementaria para la utilización del resto de instalaciones deportivas 
municipales.
Los/as deportistas que pertenezcan a los equipos de entidades deportivas que haya 
liquidado esta cuota, podrán acogerse a la posibilidad de formalizar el pago de una cuota 
complementaria por importe de 10,00 euros, mediante la cual podrán acceder a la utilización 
del resto de instalaciones deportivas municipales beneficiándose de las ventajas y 
descuentos que tiene cualquier abonado/a de carácter individual de estas instalaciones.
Para la expedición del correspondiente abono, deberá acreditar documentalmente la 
pertenencia a la entidad deportiva,, y tramitar el ALTA y PAGO en las oficinas del 
Departamento de Deportes.
Esta propuesta, después de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procederá a su aplicación.

10. 23005/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 3342 FINS 
A LA NÚM. 3756 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 21 de julio de 2021, núm. 3342, al 26 de agosto de 2021, núm. 3756.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

11. 25272/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ CONJUNTA PARTIT POPULAR-COMPROMÍS ALCOI-CIUDADANOS-PODEM-
GUANYAR ALCOI-VOX I REGIDOR NO ADSCRIT M.E.M.C.: COMPAREIXENÇA DEL 
REGIDOR DELEGAT DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA SR. JORDI SILVESTRE
Sr. Alcalde:
Entenc, serà Compromís qui llegirà i tancarà la moció.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia, companys de la Corporació i a tota la gent que ens segueix.
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El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent moció conjunta.

«Moció de Compareixença del regidor delegat de Transició Ecològica Sr. Jordi 
Silvestre 

Sobre la sentència 367_2021, recurs Contenciós Administratiu ordinari 124/19 del Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 1 d’Alacant, entre d’altres.

A l'efecte de que el Ple tinga coneixement i puga conèixer i debatre sobre les actuacions 
realitzades i que s'han de realitzar sobre aquests temes, a través de la present MOCIÓ 
s'insta el Ple Municipal perquè adopte els següents acords executius:

ACORDS:

1. Realitzar requeriment de presència i informació, conforme als articles abans 
esmentats, al Regidor de Transició Ecològica Sr. Jordi Silvestre, per a què done 
compte de les línies definitòries de la gestió de la regidoria de Transició Ecològica en 
referència a la sentència que condemna a l’Ajuntament d’Alcoi a pagar a l’empresa 
FCC.

2. Que s’actue en aquest assumpte i s’incloga com a punt de l’ordre del dia de la 
pròxima sessió del Plenari la presència del Regidor de Transició Ecològica, 
notificant-li a l’interessat l’acord adoptat al respecte.»

Sr. Alcalde:
Iniciem el debat.

Sr. González:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes les persones que ens segueixen per les xarxes i als ací 
presents. No entrem hui a debatre el fons de l’assumpte, les raons per les quals hem arribat 
a aquesta sentència ni el que s’ha fet o el que es farà o les opcions que hi havia en el seu 
moment o no, i les que tenim ara, les opcions que tenim ara, entenem que si s’aprova 
aquesta moció, açò ho tractarem a la compareixença que se sol·licita i entenem que aquesta 
compareixença és necessària perquè l’assumpte és important perquè a banda de la 
quantitat de diners, de 2,1 milions d’euros, més els interessos que hàgem de pagar, és 
important perquè al final és la conseqüència d’una forma de gestionar que venen practicant, 
doncs, els últims governs, no?, de diferents colors també, i em sembla un exercici de 
transparència adequat que creiem que no solament hauria de portar-se a terme en aquest 
assumpte sinó que també hauria de fer-se per voluntat pròpia del govern i no esperar al fet 
que l'oposició els faça preguntes en comissions informatives o demanar en un plenari com 
és el cas de hui, però bé, simplement per tot açò ja hem donat suport a aquesta moció com 
la resta de l’oposició presentant-la conjuntament i esperem que el govern se sume i podem 
arribar a un acord sobre les condicions d’aquesta compareixença i realitzar-la. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
No hi ha.... Segona intervenció.
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Sra. Rosa García:
Si, unicamente decir que, bueno, si sale adelante, en el próximo pleno podemos todos 
expresar nuestras preguntas y el regidor expresar también las respuestas necesarias, pero 
que es la primera vez que se va a realizar este modelo en el Pleno del Ayuntamiento, al 
menos en esta legislatura y solamente quería expresar que me parece un ejercicio de salud 
democrática y creo que podemos celebrarlo. 

Sr. Ruiz:
Sí, moltes gràcies. Bé, entenem que la situació que tenim damunt la taula és suficientment 
greu per la seua quantitat econòmica i, per tant, entenem que els ciutadans tenen dret a 
saber de quina forma es gestionarà aquest, aquest fet. Un fet que és conseqüència de la 
desídia del govern del Partit Socialista, també de la desídia de Compromís durant l’any que 
va compartir el govern i els quatre anys que van compartir amb Esquerra Unida, no? Jo 
aquests dies que estava llegint un llibre: «La república y sus enemigos», de Manuel Chaves 
Nogales, em recordava de vostés, perquè deia: «¿Cuando los revolucionarios fueron dueños 
del pueblo que hicieron?», esta pregunta nadie ha sabido contestarla, los revolucionarios no 
hicieron nada, no tenían nada que hacer, luego cuando se sintieron al fin los amos, se 
debieron quedar un poco perplejos y al final se fueron a dormir, no hicieron más, no tenían 
nada más que hacer. M’he recordat de vostés, que durant 10 anys que estan al govern 
sense fer res i les conseqüències de no fer res són palmàries, en aquest cas, perquè durant 
2000, entre 2012 i 2018 vam mantindre sense renovar un contracte caducat, obsolet i que 
generava les queixes dels ciutadans, però no anem a parlar del passat, per això, la petició 
de compareixença és per a l’actual regidor de Transició Ecològica perquè el que ens 
interessa és saber, doncs, de quina forma es gestionarà el pagament, de quina afectarà el 
mateix pagament i de quina forma afectarà el pressupost, tant del departament com en el 
conjunt del pressupost municipal. Per això, demanem aquesta compareixença, emparats en 
els articles 104 i 105 del Reglament de Funcionament de les entitats de Règim Local perquè 
habilita molt bé i defineix com ha de produir-se un debat d’aquestes característiques quan 
les preguntes venen de la preocupació comuna dels partits en l’oposició, i també perquè 
pensem que un fet d’aquestes característiques, no pot amagar-se, entenc que el govern 
vulga que no es parle d’açò, però és que, com a oposició, volem que els ciutadans sàpien 
qui està gestionant els seus interessos i de quina forma està fent-ho. Per això entenem que 
aquesta petició de compareixença és la forma adequada per donar-li visibilitat a un problema 
que han generat vostés i per donar les explicacions que calguen i que donen les 
explicacions que estan demanant, no només l’oposició sinó que està demanant la 
ciutadania. Moltes gràcies.

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia, Sr. Alcalde, companys i companyes de Corporació, saludar a totes aquestes 
persones que ens segueixen per xarxes socials. Bé, una vegada més jo crec que ens 
quedem sorpresos davant d’aquest circ que ha muntat el Sr. Màrius, de Compromís, que 
evidentment ja ens té acostumats a les seues paranoies polítiques, però també ens crida 
molt l’atenció que la resta de grups fan un poc de comparsa d’aquestes genials idees de 
Compromís. Miren vostés, insistisc, una moció, una moció per a requerir la meua presencia, 
evidentment em fa sentir important, però no sé si el Sr. Màrius i la resta de companys de 
Corporació que estan ací, saben que sempre he estat ací, no he faltat mai, en cap moment, 
al plenari ni a cap comissió, és a dir, sempre estic ací. Una cosa és que jo fora, no sé, una 
persona important que no poguera assistir, faltara en algunes ocasions i es requerira 
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extraordinàriament la presència meua, però no, i a més a més, sempre jo crec que poden 
preguntar tot el que vulguen i jo crec que sempre els he contestat i done compte de tots 
aquells temes que requereixen o reclamen, jo, però de part, evidentment, de tot el govern. 
Per tant, ara mateix podríem estar parlant, debatent aquest tema de la sentència, podrien 
haver preguntat i pense que tot açò l’únic que fa, un poc, és desprestigiar perquè es demana 
una cosa que ara mateix podria estar fent-se, i també, evidentment, jo soc el regidor de 
Transició Ecològica actual, d’acord, però segons diu la sentència, estem parlant d’uns actes 
que van ocórrer del 2018, del 2012 al 2018, jo el que sí que faria és presentar una esmena a 
aquesta moció per incloure a tots els regidors de Medi Ambient i Règim Jurídic d’aquests 
anys, senyors Santi Botella, Paco Agulló, Jordi Tormo, Jordi Martínez, evidentment, la meua 
persona, i a la resta de Règim Jurídic, perquè, segurament, puguen explicar molt millor que 
jo, que repetisc, no estava en aquests moments, però això no vol dir que no vulga donar cap 
explicació, donaré totes les explicacions que facen falta i més, i tot el relacionat en aquest 
assumpte i sentència. Bé, parlaré en la segona intervenció.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. No anava a intervindre però en la intenció era que simplement es 
votara i la realitat era per a portar-ho al següent ple, però davant d’aquestes insinuacions de 
paranoies, mire, Sr. Silvestre, no hi ha cap paranoia, és part del règim d’ordenances locals 
que es poden fer compareixences, no hi ha res, no hi ha res contra vostés ni res. Quan 
vosté parla que no ha faltat mai. Ningú està dient-li que haja faltat mai, és un model nou, és 
un model que es pot aplicar en qualsevol moment, no l’havíem aplicat fins ara en aquest 
Ajuntament i no té res més, no té cap d'importància més. És cert que vosté no era el regidor 
quan van ocórrer els fets, però malauradament el model de compareixença es fa a la 
persona que és delegada en el moment que porta aquesta regidoria, aleshores, ara mateix 
és vosté, si vosté creu que cal fer un..., al senyor Santi Botella, al Sr. Paco Agulló, al Sr. 
Jordi Martínez, Jordi Tormo, no hi ha cap problema, pot fer una..., pot demanar, vostés 
mateixos poden demanar una compareixença i afegir tota la informació i a totes les 
persones, perquè ací el que es demana és transparència, preguntar, que per part de 
l’oposició es puga preguntar, es puga mantindre un debat en els minuts que s’acorde en la 
següent Junta de Portaveus per a fer aquesta compareixença i no hi ha res més, no hi ha 
cap problema. O siga, com bé ha dit algun company, açò és un fet de transparència, és un 
fet de normalitat democràtica en la qual es puga preguntar d’una forma oberta, d’una forma 
transparent, recollint part de la legislació que hi ha actualment i no hi ha res més, o siga, jo 
crec que entrar a debat ara mateix sobre que és el que s’ha fet o no és, jo crec que no és el 
que toca, jo crec que el que toca és en el pròxim ple, quan entre en el punt de l’ordre del dia 
i no hi ha res més.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a tots els assistents i a tota la gent que ens segueix via 
internet. Bé, jo només dir que per a jutjar qualsevol actuació el millor que hi ha sempre és 
tindre tota la informació, no?, i escoltar a totes les parts, i a mi em sembla que aquest és un 
bon exercici per a allò, i que serà bo, tant per al govern, com per a l’oposició, fer un acte 
com aquest, no?, i després jutjarem. Conéixer totes les dades, conéixer tot el que ha pogut 
ocórrer, conéixer com es solucionarà el problema i en totes les dades en la mà, doncs, 
serem més capaços, supose, de jutjar la situació i sobretot previndre que el dia de demà no 
ens torne a ocórrer. Gràcies.
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Sr. Abad:
Si, gracias Sr. Alcalde, a todos los asistentes al salón de plenos y a los que nos siguen 
desde casa. Esta moción no tiene nada de persecución contra el Sr. Silvestre, es como se 
ha explicado, lo han dicho otros compañeros, la verdad es que usted es el responsable 
ahora de Transición Ecológica y es el que tiene que dar las explicaciones de lo que ha 
ocurrido y como se va a solucionar el problema, que medidas se van a tomar, etc., por eso, 
más que nada es una comparecencia para que se le hagan una serie de preguntas 
dedicadas expresamente para este tema y que se puedan solucionar y dar explicaciones a 
la ciudadanía, nada más. 

Sr. González:
Gràcies. Res, simplement com hem dit abans, hi ha assumptes que creiem que s’han de 
tractar amb aquesta importància i que aquesta fórmula que es demana ajuda a que es puga 
tractar això, públicament, no com a les comissions i també que es puga tractar sense les 
mateixes restriccions que a un plenari, ja parlarem de la fórmula que hàgem d’acordar, però 
bé, nosaltres no teníem tampoc cap problema que se sol·licitarà compareixença dels tres 
delegats de l’àrea. Recorde que en alguna altra ocasió en sol·licitar compareixences de gent 
de fora de la Corporació s’han posat pegues, però, nosaltres no tendríem cap problema, 
però bé, la moció es aquesta i, si se’n vol sol·licitar una altra, entenem que estarem a favor 
també. Gràcies.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i molt bon dia a tot el món. Bé, des de Podem entenem que aquest és un 
exercici de qualitat democràtica necessari o necessària en aquest cas, davant d’un fet tan 
greu com és haver de pagar una sentència de més de dos milions d’euros en aquest cas a 
Fomento, però a mi també m’agradaria fer una miqueta de memòria perquè jo recorde quan 
vaig entrar en aquest Ajuntament per primera vegada, en 2011, en aquells moments jo 
formava part d’Esquerra Unida i Esquerra Unida formava part del que podríem anomenar el 
primer Botànic del País Valencià, aquest tripartit format entre Compromís, Esquerra Unida i 
el govern del PSOE, i recorde que precisament el contracte de brossa i neteja viària va ser 
una patata calenta que el govern anterior ens va deixar damunt de la taula, de difícil gestió, i 
jo entenc que d’aquesta mala gestió del Partit Popular ha arribat la situació actual. Per tant, 
des de Podem entenem que seria convenient que comparegueren, des del Partit Popular, 
per explicar el perquè, el com i tots els passos que van seguir per a deixar aquest contracte 
en aquestes condicions que al final ha produït una situació molt complicada per al nostre 
ajuntament i per a tots els nostres ciutadans i ciutadanes, i ja està, simplement. Gràcies.

Sr. Silvestre:
Bé, a veure, en primer lloc aclarir que jo no entenc aquesta moció com un atac personal, ni 
de bon tros, jo l’únic que volia fer palés és que jo crec que ací, durant aquests dos anys i 
escaig que duem de legislatura s’han tractat temes, temes molt importants i crec que en tot 
moment s’han fet les preguntes pertinents al govern i s’ha contestat i s’ha fet un exercici de 
transparència en tot. Hem tingut episodis molt greus i molt importants i que ara, potser és 
que a molta gent li ha pillat fora de joc en setembre i no li ha donat temps a estudiar-se tota 
la documentació i aleshores diu: «ostres, ara sí, que preguntem, que diem, m’ha donat 
temps a llegir-m’ho, m’ha donat temps a fer-ho, bé, doncs, anem a buscar de quina manera 
ho endarrerim açò un poquet per guanyar temps», això és el que, això és el que em sona a 
mi més, perquè, a veure, pregunte hui, podria haver preguntat, Sr. Màrius, pregunte i 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256603147734 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

haguérem buscat tota la informació que fora necessària, Sr. Ruiz, tots, tots els grups, i us 
haguérem contestat sense cap problema, és a dir, estem ací per això, vaig acabant?

Sr. Alcalde:
Vaja acabant.

Sr. Silvestre:
Sí, ja està, gràcies. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Doncs, per a no semblar-li un atac, les seues primeres paraules han 
sigut «paranoies del Sr. Ivorra» i «comparsa» de la resta de membres de la Corporació, 
aleshores sí que sembla que estava defenent-se d’un atac quan la resta de membres de la 
Corporació estaven dient-li que no és una qüestió que vaja en vosté, sinó que és una 
qüestió de transparència, intentar, salut democràtica, investigar i explorar nous models, nous 
models de gestió i de control al govern. Respecte del que parla de la documentació, disculpe 
que em riga del que vosté ha estat comentant, a més, des de Compromís, vam demanar  
documentació per registre, en aquest estiu, la sentència, hem demanat l’expedient, hem 
tingut accés a l’expedient, l’hem estudiat, l’hem treballat, ens consta que altres membres de 
la Corporació també ho han fet, però que utilitzem un mètode diferent del que a vosté, li 
poguera agradar o el mètode que vosté li agradaria que se li feren les preguntes, no té res a 
veure en el que nosaltres puguem fer, l’oposició té el seu dret, té el seu deure de treballar i 
controlar al govern en els mitjans i les ferramentes necessàries, ja sé que vosté ens haguera 
contestat, però potser ens apeteix, per part de l’oposició, fer-ho d’una altra manera, aquesta 
altra forma és tan lícita i tan respectable com qualsevol altra, aleshores, vosté intenta 
desmerèixer a l’oposició perquè hem utilitzat una ferramenta legal que està ací, no entenem 
per què haja de fer-ho, li molesta?

Sr. Alcalde:
Gràcies. Bé, hi ha una esmena que ha plantejat el Sr. Silvestre, no sé si l’accepten o no.

Sr. Ivorra:
A veure...

Sr. Alcalde:
O votem la moció com està.

Sr. Ivorra:
És que no es pot, realment el model de compareixença és un, s’hauria de presentar un altre 
model de compareixença en el que s’acceptara tot, no tenim cap problema la resta de 
l’oposició, jo, almenys, des de Compromís, jo no tinc cap problema que es presente el 
model, vostés són el govern, presenten en acabar aquest plenari un model de 
compareixença perquè es puga acceptar, cap problema. La reglamentació marca un model, 
com s’ha de fer, i aleshores no podem eixir ara mateix perquè ha d'entrar dins del següent 
ordre del dia, s’hauria de votar aquest i si vostés, com a govern, volen fer una 
compareixença de la resta de membres, que nosaltres no tenim cap problema, en el següent 
ple també es pot portar a terme i en el següent es portaria la compareixença de la resta. 
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Sr. Jordi Martínez:
Aleshores dues compareixences, una al mes que ve i una d’ací a dos mesos.

Sr. Ivorra:
A veure, el model que marca, el model que marca i la reglamentació és eixa, no, no me l’he 
inventada jo.

Sr. Jordi Martínez:
El que, quan hi ha una..., en aquest saló de plens una moció, hi ha unes esmenes que 
modifiquen el text, açò és tan simple com dir: "sí, acceptem aquesta compareixença que es 
puga fer i que es done el tràmit oportú", perquè si em digueres que és per a quan acabes 
aquest ple, però estem parlant que tenim un mes per davant per presentar una 
compareixença o el model de compareixença que acceptem, si acceptem tots ací aquest 
model en aquesta esmena, quin problema hi ha?

Sra. Obiol:
La Secretària potser ens ho pot aclarir.

Sr. Ruiz:
Sí, simplement és que l’article 104 del Reglament de Funcionament de les Entitats de Règim 
Local estableix la compareixença de regidors en delegació com una de les fórmules de 
control per part del plenari al govern, per tant, incloure a gent de fora és una altra, és una 
altra fórmula, una altra via, que es pot complementar sense cap problema, però, 
efectivament, el que estem demanant, en aquest cas és ajustar-se a aquesta, a aquesta 
normativa que podem parlar de fer-ne, d’ampliar-la sense cap problema, però no sé si això 
entrarà en contradicció amb el que és un òrgan de control i fiscalització al govern.

Sr. Ivorra:
Clar.

Sr. Ruiz:
Segons l’article 104, d’altra cosa que puga ser la comissió d’investigació que hem parlat 
altres vegades, que sempre hem tingut també problemes per veure de quina forma es podria 
obligar al fet que algú assistira, cosa que l’Ajuntament no pot obligar.

Sr. Ivorra:
L’article 104 i 105 marca, com està dient el Sr. Ruiz, compareixença d’un regidor delegat, 
per això el que portem és...

Sr. Alcalde:
Finalitzem el debat.

Sr. Ivorra:
El que marca és això, aleshores, si es vol afegir en aquesta moció no cap perquè no es pot 
modificar en aquest aspecte.

Sr. Alcalde:
Doncs, votem la moció tal com està.
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Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups municipals 
PARTIDO POPULAR-COMPROMÍS ALCOI-CIUDADANOS-PODEM-GUANYAR ALCOI i 
VOX i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma.

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

12. 25219/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC QUIOSCOS A LA CIUTAT
Sr. Ferrándiz:
Gràcies, Alcalde, i bon dia als companys i companyes i a totes les persones que ens 
segueixen.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Seguint amb el plantejament que des de Podem tenim i venim fent, de que la ciutat és per a 
gaudir-la i de que és una molt bona opció d’oci sobretot en aquests moments en els que 
estem recuperar el carrer i compartint temps amb la família i amistats, doncs trobem a faltar 
la possibilitat d’adquirir certs productes en  zones com els desapareguts quioscos.

Com saben, aquests espais, característics dels nostres carrers, dels parcs i de les zones 
d’oci de la ciutat, oferien un complement ideal per a poder passar una bona estona, adquirir 
productes, etc., com els que trobàvem al passeig de Cervantes, a la Plaça d’Espanya,  
Parterre o a la Plaça Ramon i Cajal.

A més, des de Podem, considerem que recuperar aquests espais i elements característics 
de la nostra ciutat i que ara estan desapareguts, pot ajudar a banda de dinamitzar l’activitat 
als carrers també, pot suposar una oportunitat laboral per a diferents persones a la ciutat.

La recuperació d’aquests elements, a més a més, podria servir també per a dotar-los de més 
contingut, ampliant els usos d’alguns d’aquests espais, que pogueren també, per exemple, 
dedicar-se a la venda d'entrades per a espectacles públics. És a dir, una sort de lloc de 
tiquets que ja funciona en altres ciutats on aconseguir localitats per a teatres, per al cinema, 
etc. Un dels usos podria ser la venda d'última hora amb descomptes, la qual cosa podria 
afavorir també l'activitat dels recintes culturals de la ciutat. 
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Altres ciutats com València, Barcelona, Saragossa, Madrid i moltes altres, ja han pres la 
decisió de tractar de recuperar aquests elements i donar-los vida amb aquesta mateixa 
finalitat.

Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:

- Valorar la possibilitat d’instal·lar quioscos en diferents espais de la ciutat amb l’objectiu de 
dinamitzar els carrers i facilitar l’estada de les persones, dotar-los de més usos i al mateix 
temps obrir una opció de dinamització econòmica, recuperant així espais característics de la 
nostra ciutat.»

Antes de seguir con el debate de este punto, se ausenta de la sesión la Sra. Interventora, 
Nuria Aparicio Galbis.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies.

Sra. Moltó:
A veure, en primer lloc, agrair la seua proposta, perquè sempre les propostes positives són 
benvingudes, però sí que voldria que tinguera en compte que és una actuació que no està 
prevista en els pressupostos que tenim actualment en vigor. També voldria que tinguera en 
compte que en la nostra ciutat, actualment, hi ha tres quioscos en un règim de concessió 
determinada. Aleshores, el que sí que podríem fer és mirar la possibilitat de valorar el que 
puguen introduir-se determinades fórmules que estan aplicant-se en altres poblacions, 
sempre veient que, d’acord amb el règim de concessions que tenim actualment en la nostra 
ciutat, pogueren incloure’s. Perquè jo entenc que no podrem obligar als actuals 
concessionaris a prestar uns serveis als quals actualment no estan obligats, però bé, 
valorarem aquesta proposta, no li puc dir que sí, per les qüestions que li estic comentant, 
però bé, la valoraré de cara a veure quines actuacions podem fer. Gràcies.

Sr. Ferràndiz:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Sí, com nosaltres comentàvem en aquesta..., en el mateix prec, 
el que demanem és que es valore la possibilitat de poder instal·lar-ne, de poder instal·lar-ne 
nous i de poder dotar-los d’aquests usos, com vosté comentava, com ja s’està fent a altres 
ciutats. Entenem que els quioscos que estan presents, ara com ara, i que tenen una 
concessió amb unes característiques, doncs, és complicat que es puguen modificar, però de 
totes maneres valorem la voluntat d’estudiar aquesta possibilitat i agraïm que s’accepte el 
prec.

Sra. Moltó:
No, res més, com li he dit, doncs, farem aquesta gestió de veure fins a quin punt poguérem 
fer alguna actuació, simplement parlant amb els actuals concessionaris per si poguérem 
incloure algun nou servei, i com li dic, respecte a nous quioscos en la ciutat, actualment, en 
el pressupost vigent és una actuació que no està prevista, però bé, com vosté el que 
demana és que es valore aquesta possibilitat, valorarem aquesta possibilitat. 
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13. 25222/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC PAPERERES INTEL·LIGENTS
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La digitalització i l'ús de les noves tecnologies comencen a arribar als carrers de les nostres 
ciutats. Elements tan bàsics com una paperera estan transformant-se per a convertir el 
mobiliari urbà en mobiliari intel·ligent també, capaç de multiplicar els seus usos en incorporar 
últimes tecnologies i també amb l’objectiu de facilitar la vida de la ciutadania. 

Les papereres intel·ligents són un nou element autosuficient i que s'alimenten d'energia 
solar, disposen d'un sistema de GPS integrat i sensors volumètrics d'ompliment. Això el que 
facilita a l'equip de neteja encarregat de la seua recollida, el qual rebrà notificacions diàries i 
disposaran d'una aplicació mòbil per a poder veure en temps real l'estat de les nostres 
papereres. A més, aquestes papereres compten amb un compactador de residus, la qual 
cosa ofereix una capacitat huit vegades major que la d'una paperera tradicional, 
emmagatzemant aproximadament 600 litres de residus. 

Convertir-nos en una smart city i ser més eficients en criteris també mediambientals és un 
pas per a fer de la nostra ciutat també un lloc millor.
 
 I per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:

- Que es valore la possibilitat d’instal·lar papereres intel·ligents en punts concrets de la 
ciutat, per seguir avançant en el full de ruta cap al desenvolupament de mesures de 
sostenibilitat i de millora en la gestió dels nostres residus.»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. Bé, acceptem el..., bé, acceptem el prec. Sí, en certa manera acceptem 
el prec perquè abans de l’estiu nosaltres ja havíem demanat uns pressupostos perquè clar, 
ací ja sap que al final aquestes coses, doncs, depenen un poc del preu, però hem demanat 
uns pressupostos per a poder..., tenim intenció d’instal·lar dues papereres, compactadores 
amb placa solar, a les entrades de la via verda de Batoi i en el Poli, un poc com a prova pilot 
i a partir d’ací, doncs, poder veure que és, com funcionen i poder implementar, potser, en el 
proper, la brossa.

Sr. Ferrándiz:
Sí, ens alegrem que estiguem en sintonia al respecte i que s’accepte el prec per començar 
en proves pilot d’aquest tipus. 
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14. 25236/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC  OFICINA ATENCIÓ TECNOLÒGICA
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després d’any i mig des de que vam començar a patir una de les situacions més 
complicades de les últimes dècades, una pandèmia mundial que va de la mà de restriccions 
i mesures de seguretat per tal d’evitar nous contagis, cada vegada és més habitual l’ús de 
les noves tecnologies en el dia a dia.

Tasques que poden parèixer senzilles, com sol·licitar una cita per internet, realitzar qualsevol 
tràmit administratius o poder consultar els moviments bancaris, són barreres insalvables per 
a determinats sectors de la població.

El perill d’incrementar l’exclusió social entre les persones que no tenen accés a les TICs 
(Tecnologies de la informació i la comunicació), bé perquè siguen persones amb baixos 
recursos econòmics, persones majors, o simplement persones sense cap tipus de 
coneixement previ sobre aquests recursos tecnològics, continua augmentat.

Ara més que mai, és l'hora de facilitar, des de l’administració pública, les noves tecnologies 
digitals a qui fins ara no ha tingut l'oportunitat. De fer-les accessibles a tothom perquè cap 
persona quede aïllada en la societat actual. En definitiva, una societat que té el privilegi de 
tindre al seu abast recursos magnífics per a refermar-nos com a comunitat té l’obligació de 
treballar per societats cada vegada més inclusives des de tots els àmbits possibles, 
evidentment, també des del tecnològic i des de Podem entenem que no hi ha excuses. 

Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:

- Crear una oficina d’atenció tecnològica per a ajudar a fer ús de les noves tecnologies en 
les gestions diàries a qui ho sol·licite, i sobretot amb l’objectiu de reduir la bretxa digital.»

Sr. Segura:
Sí, gràcies Sr. Alcalde. Bon dia a tots, i una salutació a totes les persones que estan seguint-
nos per les xarxes socials d’internet. En el grup municipal som conscients del repte que 
suposa per a la societat la digitalització i la problemàtica que implica la bretxa digital per 
aquelles persones més familiaritzades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, 
conegudes com a TIC, però hem de considerar que en aquest procés han d’intervindre tots 
els actors, així si una persona ha de fer, per exemple, un tràmit bancari, doncs, haurà d’anar 
al banc on li donaran l’explicació de com fer aquest tràmit bancari i no haurà de ser un 
funcionari municipal el que li faça aquesta explicació, sobretot per la informació de la qual 
estem parlant que pot ser un poc sensible en aquest cas. Per part de l’Ajuntament i en tots 
els tràmits relacionats amb l’administració electrònica, des de cada departament s’està 
orientant i ajudant al ciutadà a fer les gestions i si l’usuari té un problema tècnic relacionat 
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amb la gestió electrònica, se li dona suport des del C.P.D. directament, però no sols això, 
des de les diferents regidories s’han desenvolupat accions en aquest sentit: la regidoria de 
Polítiques Inclusives, en plena pandèmia, va donar suport administratiu per a fer els tràmits 
electrònics per a sol·licitar la renda mínima, també, dins dels programes d’inserció laboral 
estan impartint-se cursos relacionats amb les TIC, d’alfabetització electrònica: en la regidoria 
de Participació Ciutadana, juntament amb la regidoria de Polítiques Inclusives, estan fent-se 
cursos a entitats socials per a fer tràmits electrònics a l'hora de demanar ajudes i 
subvencions, açò també està fent-se des de la regidoria d’Esports a l’inici de la temporada 
amb els grups esportius; en la regidoria de Festes i Gent Gran, dins de les aules culturals de 
la gent gran, es realitzen diferents nivells de cursos d’informàtica i diferents tallers de maneig 
de mòbil. A més, també s’han realitzat assessoraments individualitzats de competències 
digitals que pertanyen al programa de la «Solidaritat no desitjada en persones majors»; i en 
la regidoria d’Indústria, dins del pla «Impuls Industrial», hi ha un eix d’actuació per la 
digitalització de la indústria. Per tant, compartim l’objectiu del prec, però no podem acceptar 
de crear aquesta oficina d’atenció tecnològica perquè des de les distintes regidories, les 
seues àrees i departaments, ja s’està ajudant a fer ús de les noves tecnologies i s’està 
treballant a reduir la bretxa digital.

Sr. Santiago:
Moltes gràcies per les explicacions i els arguments, però tot i això lamentem que no 
s’accepte aquesta proposta perquè tot i els esforços que estan fent, hi ha molta gent que 
s’està quedant fora del dia a dia tecnològic, del dia a dia digital, i entenem que l’Ajuntament, 
com a administració més propera de la ciutadania, té l’obligació i la responsabilitat de 
redoblar esforços perquè ningú es quede enrere, sobretot en una situació tan complicada 
com és la que està provocant el virus. Per tant, insistisc, entenem que és una mala notícia 
que no s’accepte aquesta proposta, li demane que la repense i ens posem a la seua 
disposició per a poder-la treballar conjuntament, perquè entenem que és un instrument 
necessari per a poder facilitar l’accés a la gent, a la ciutadania, en aquest cas als alcoians i 
alcoianes, a qualsevol mena de tràmit telemàtic. Per tant, insistim, ens posem a la vostra 
disposició per a treballar aquesta proposta perquè entenem que és més necessària que mai.

Sr. Segura:
Sí, valorem la proposta, però no han presentat cap dada objectiva que justifique que la 
creació d’una oficina d’atenció tecnològica siga millor que el sistema actual. Jo també em 
pose a la seua disposició per a tornar a explicar-li tot el que estem fent des del govern 
municipal, i per tant, considerem que el servei s’ha donat en el passat, en condicions difícils, 
en condició de pandèmia, que el servei està donant-se actualment i que el servei es donarà 
en el futur, sempre adaptant-se a les condicions i circumstàncies de cada moment.

15. 25239/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC AULES ATELIER
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. 

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L’educació és la base per a la formació de les persones i en l’etapa infantil és necessari 
treballar l’apertura de l’alumnat, és a dir, que siguen capaços de comunicar-es i expressar-
se lliurement.

L’expressió plàstica és necessària pel creixement integral de l’alumnat, oferint moltes 
possibilitats en l’àmbit educatiu. D’acord amb estudis i investigacions elaborades, queda 
patent la gran importància de posar a l’abast de l’alumnat diferents materials per a que 
puguen arribar a aprendre i experimentar, deixant volar la seua imaginació, en un ambient 
creat i pensat específicament per a provar, experimentar, sense rutines ni costums.

L’expressió artística ajuda a créixer com a persones, a treballar la sensibilitat, expressar les 
emocions, els sentiments i tot el que es reserva a l’interior. Els dibuixos i altres creacions 
artístiques, són eines que permeten al professorat i a les famílies conèixer què els agrada, 
els inquieta o els preocupa, per això és tant necessari prestar molta atenció a tot el que fan 
de menuts i què volen contar.

L’atelier, el taller, és un espai especial de taller, característic per contindre una gran quantitat 
de materials, eines i recursos. La clau de la seua incorporació resideix en buscar que els 
estudiants treballen activament en un context que valore les seues experiències i la seua 
creativitat.

Aquesta metodologia educativa té com a objectius:

- Triar una educació i cultura que tinguen en compte els aspectes lògics i els sentiments 
durant el procés d’aprenentatge.
- Aprofitar el pensament de que els alumnes aprenen per si mateixos en la creació 
d’activitats i recursos que se’ls ofereix.
- Fomentar la comunicació dels adults amb els menors, per a que intercanvien les seues 
capacitats d’aprenentatge.

Per tot això realitzem el següent prec:

- Incorporar l'estratègia educativa Reggio Emilia, basada en ateliers en les aules, amb 
l’objectiu de crear una escola activa on predomine la investigació i la reflexió, per a 
proporcionar un ambient de benestar que afavorisca la relació entre alumnat, professorat i 
famílies.

Tenint en compte els recursos necessaris que garanteixin l’èxit d’aquesta metodologia com 
espais adequats en les escoles i formació del professorat o personal especialitzat.»

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, no acceptarem el prec, però li explicaré ara un poc el perquè i jo crec que ho 
entendrà. És a dir, perquè aquesta estratègia i no una altra, perquè no altres que 
evidentment jo sé què, com «Montessori», mètode d'intel·ligències múltiples, aprenentatges 
basats en projectes o altres, d’acord. Nosaltres pensem que cada centre dispose del seu 
projecte educatiu elaborat pel professorat implicat que coneix també la realitat del seu 
alumant i del seu propi centre, que compleix amb la normativa i que està supervisat pel 
mateix Consell Escolar i per la Conselleria. Ara, dit açò, també, en la mesura de les nostres 
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possibilitats econòmiques, perquè aquestes coses ja sabem, al final, com està, i sempre faig 
la demanda de les escoletes o, fins i tot, dels centres en general, ja sabem que ací s’han fet 
jornades de formació especialitzades que en aquest cas poden anar encaminades a 
necessitats de formació en aquests tipus d’estratègies innovadores, d’acord? I que es 
podrien fer, fins i tot, a través del CEFIRE, i també, per descomptat, estudiar la demanda de 
possibles recursos necessaris per a poder aplicar-los, d’acord? Aquesta és la proposta que 
jo li llance o el compromís que..., al que jo em compromet ara, en aquests moments, per 
traslladar-ho després als diferents centres educatius o veure la ferramenta, a través del 
departament, de quina manera podem canalitzar aquesta formació o aquesta especialització 
o si ha de vindre alguna persona de fora que puga ser, que ja dic, siga aquesta metodologia 
o qualsevol altra.

Sr. Santiago:
Precisament aquest és l’objectiu, s’accepte o no s’accepte, que aquesta proposta es puga 
treballar, que es puga posar a disposició dels centres escolars i si que els centres escolars o 
en aquest cas la comunitat educativa ho demana, doncs, que l’Ajuntament puga capitanejar 
els recursos necessaris perquè això siga possible. Per tant, des de Podem entenem que sí 
que estem d’acord amb la proposta que realitzem, llavors no entenc per què s’ha negat al 
principi si al final l’objectiu principal és precisament això, que es pose a disposició dels 
centres escolars una proposta educativa i que des de l’Ajuntament és capitanege la 
possibilitat de dotar-los de recursos per a poder tirar-ho endavant.

Sr. Silvestre:
Sí, l'única pega que li he posat jo és perquè aquesta estratègia concreta i no altres, sap que 
vull dir-li? Per això dic que al final, per això li he dit que no li l’acceptava, però que li 
explicava per què pensem que això, a demanda del que diguen les escoletes o, fins i tot, la 
resta de centres, es pot proposar, des del departament, aquesta proposta i a partir d’ací 
quantificar-se i desenvolupar-se.

16. 25332/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ A INSTÀNCIA D'ESQUERRA REPUBLICANA D'ALCOI PERQUÈ L'ACTUAL 
PLAÇA D'ESPANYA PASSE A PORTAR EL NOM DE L'ESCRIPTORA ALCOIANA 
ISABEL-CLARA SIMÓ.

Sr. Llinares:
Hola, bon dia. El grup d’Esquerra Republicana d’Alcoi presenta una moció perquè la plaça 
d’Espanya passe a portar el nom de l’escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al poble d’Alcoi se’ns qualifica en massa ocasions de “xovinista”, de ser un poble orgullós en 
excés de la seua història, de les seues tradicions i de la seua gent. En definitiva, de tot allò 
que ens és propi. No els falta raó als qui empren aquest qualificatiu que, tot i exagerat en 
l’ús, sí respon a l’orgull que sentim la gent d’Alcoi pel nostre passat industrial, bressol del 
moviment obrer, com també per l'empremta cultural des de disciplines com la plàstica, la 
música o el teatre han donat noms importants per al País Valencià.

En aquest sentit, parlem hui d’un dels noms més importants de la cultura arreu els països 
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catalans i fora d’ells, el de l’escriptora Isabel-Clara Simó nascuda a l'abril del 1943 i que va 
morir el gener de 2020 amb 77 anys d’edat.

Periodista, pensadora, activista i, sobretot, escriptora amb vora 60 títols publicats, molts dels 
quals han estat traduïdes a 9 llengües diferents. És llarga la llista de reconeixements que la 
seua obra va rebre en vida: premis com el Sant Jordi, el Víctor Català, el Joanot Martorell, 
l’Andròmina, Ciutat d’Alzira, premi de les Lletres Catalanes.

La primera novel·la d'Isabel-Clara Simó, “Júlia”, situa l’acció en l’Alcoi immediatament 
posterior a la “revolta del petroli” d’Alcoi. I també el seu llibre de relats “Alcoi-Nova York” està 
localitzat a Alcoi, concretament.

Ara fa 20 anys, l’any 2001, quan va recollir el premi Andròmina de narrativa als premis 
Octubre per “L’home que ensumava dones”, Isabel-Clara va iniciar la seua intervenció dient 
“tot el món està orgullós del poble on ha nascut, els alcoians, a més, amb motiu”. D’aquesta 
manera es reivindicava una volta més alcoiana (com sempre va fer al llarg de la seua vida).

Diu molt d’aquest consistori que l’any 2013 concedira la Medalla d’Or de la ciutat a 
l’escriptora més important de la nostra història. Tot i això, hem de reconéixer que la medalla 
d’or és un reconeixement que, amb el pas del temps, passarà a engreixar una llista de noms 
i Isabel-Clara Simó, per la gran contribució que va fer a la literatura i al reconeixement 
d’Alcoi, mereix ser ben coneguda per les generacions futures d’Alcoi.

Parlem d’una figura que traspassa l’àmbit local, i reconéixer-la posant-li el seu nom a la 
plaça més important de la nostra ciutat seria un acte de justícia.

Pels motius exposats i a instància d'Esquerra Republicana d'Alcoi sol·licitem a aquest plenari 
que debata i adopte el següent acord:

- El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova la denominació de “Plaça d’Isabel-Clara Simó” a 
l’actual plaça d’Espanya, construïda sobre les antigues eres del convent de Sant Agustí.»

Sr. Llinares:
Bé, aquesta moció la vam presentar al grup municipal Guanyar Alcoi, també podem 
proposar, podem proporcionar l’ambient de benestar que afavorisca la relació.

Sr. Alcalde:
Gràcies, gràcies

Sr. Llinares:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Procedirem al debat de la moció.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Bé, jo crec que, a mi el que m’agradaria sobre 
esta moció és tindre l’oportunitat, en primer lloc, d’apartar la figura d’Isabel-Clara Simó del 
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debat de posar-li un nom a la plaça d’Espanya, no? Perquè podríem estar parlant d’Isabel-
Clara Simó, Ovidi Montllor, de Camilo Sesto o de qualsevol alcoià que tots creguérem que 
mereix, doncs, que se li canviara a la plaça d’Espanya el nom. A mi, jo crec que aquest 
debat no pretén valorar la figura d’Isabel-Clara Simó, aquest debat el que pretén és llevar el 
nom de plaça d’Espanya, és un vot per a que llevem el nom de plaça d’Espanya i a mi 
m’agradaria, perquè jo la vaig conéixer personalment a Isabel-Clara Simó, que pensaria ella 
quan és fa una cosa contra, no a favor de, sinó contra alguna cosa, perquè tenia una 
sensibilitat especial i jo les poques ocasions que vaig poder compartir en ella alguna 
conversa era d’aportar, no de contraposar, no? Jo crec que, jo personalment, però jo crec 
que els socialistes, els alcoians i els socialistes d’aquest país ens considerem espanyols, jo 
no sé si el Sr. Ivorra es considera espanyol, la Sra. Obiol es considera espanyola, el Sr. 
Santiago es considera espanyol, podrien dir-ho ací en un exercici de transparència, però jo 
em considere espanyol d’un país modern, jo em considere espanyol d’un país, amb la llei 
d’igualtat, de matrimoni entre persones del mateix sexe, afavorir la llei de dependència, jo 
em considere espanyol de l’Espanya de Serrat, de Sabina, de Mercé Rodoreda, d’Antonio 
Gala, de molta gent, de diversitat, i jo em considere espanyol, doncs, d’Ernest Lluch, 
d’Eduard Punset. Jo em puc considerar espanyol de la diversitat d’idiomes, de les 
autonomies, de l’estat federal, del possible estat federal, jo em puc considerar espanyol en 
eixe sentit, i jo crec que açò és l’error que cometem volent donar-li un nom, d’Isabel-Clara 
Simó, que per a mi em sembla que es l’excusa, que es voler llevar el nom de plaça 
d’Espanya i contraposar un debat que, hui per hui, és estèril en aquesta societat, és el debat 
contra Espanya, no? Si aquests debats els deixem passar, com hem deixat passar en el 
primer torn, tots, al final tindrem que hi ha una Espanya que és d’uns poquets, que hi ha una 
Espanya que és de, és de la polsera, que van a un acte en valencià i diuen que parlen en 
castellà, dels que canvien els carrers i tornen a posar Millán-Astray, dels que fan actes a 
favor de «Los Caidos», com deixem a aquesta gent que Espanya siga seua, Espanya serà 
d’ells i Espanya es tant d’ells com meua o com la de tots els que estem ací. Com anem 
saltant-se aquestes coses i anem, en aquest cas, desprestigiant plaça d’Espanya com un 
espai de segona, «Espanya és una cosa s’ha d’anar contra ella», doncs, malament anem, 
perquè Isabel-Clara Simó es mereix tots els respectes i tots ho sabem, ha sigut Medalla d’Or 
d’aquesta ciutat, Filla Predilecta. Jo crec que és importantíssima per a tota la societat, 
podem donar-li el reconeixement públic, en un espai públic que considerem oportú, però es 
que aquesta moció no va d’això, esta moció per contra, vol llevar plaça d’Espanya, haguera 
estat hui Isabel-Clara Simó, haguera pogut estar fa uns anys Camilo Sesto i més avant Ovidi 
Montllor, jo el que demanaria és que no busquen la confrontació en Espanya, no busquen la 
confrontació de..., contra Espanya, llevem el nom d’Espanya perquè Espanya ens oprimeix, 
no, no busquem això, busquem contra la intransigència de determinades persones que 
parlen molt d’Espanya i després no fan cap favor a Espanya, contra el que no paga a 
Espanya, el que no cotitza a Espanya i evadeix diners fora d’Espanya. Contra eixos, crec 
que ens hem d’oposar tots i no intentar confrontar una societat alcoiana que té assumides 
moltes coses i que la plaça d’Espanya és la plaça d’Espanya, en alguns casos li diuen fins 
«la bandeja», jo anuncie el vot en contra perquè considerem que aquest no està fet per 
enaltir la figura d’Isabel-Clara Simó.

Sra. Obiol:
Sí, bon dia i gràcies pel torn de paraula. En primer lloc nosaltres com a grup que hem recollit 
aquesta moció agrairem la participació d’Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra 
Republicana d’Alcoi, i a més ho volem fer per dues raons, en primer lloc perquè confiem en 
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la importància que també, organitzacions i persones que estan fora d’aquest consistori 
puguen participar en el plenari i en la presa de decisions de la política municipal, creiem que 
és molt important i creiem que això s’hauria d’afavorir  des d’aquest consistori. En segon lloc 
perquè crec que posen sobre la taula un tema important que és com els noms dels carrers 
ens representen i ens construeixen, no?, com Alcoians, en aquest cas, com una identitat 
individual i col·lectiva. Està bé també com el Sr. Martínez ha interpretat un debat que no 
existeix o que jo no he tingut quan he conversat en ells, la llàstima és que els deixem parlar, 
però si els deixarem parlar també sobre una qüestió nacional quan és una altra qüestió, 
potser, perquè el seu marc de referència sempre és una..., té aquesta qüestió nacional, no?, 
clar perquè ens hauríem també i ho crec i el nostre grup creiem, parlant d’aquesta moció 
que ens ha presentat Esquerra Republicana, és quin és l’objectiu de donar noms als carrers, 
pensem que és mostrar la història de la qual ens sentim més orgullosos, no? En algun cas, 
amb el Sr. Martínez hem parlat d’aquesta història que ens uneix, però que aquesta història 
que ens uneix com a alcoians, perquè si no fora aquest l’objectiu, doncs, posaríem números 
als carrers com fan en altres ciutats, en altres llocs. Per tant, haurien de pensar bé quin nom 
tenen els carrers que xafem diàriament o quin sentit té que la plaça de l’Ajuntament es diga 
d’Espanya, jo no tinc cap problema, però darrere d’això i amb aquesta defensa que ha fet el 
Sr. Martínez hi ha una idea del que som i això és important que ho tinguem en compte i que 
ho debatem, no?, i sobretot que pensem que no ens aporta cap singularitat perquè hi haurà 
milers a l’estat espanyol que es dirà en Espanya. Per tant, hem de pensar bé que és això o 
com n’hi ha carrers d’escriptors, per posar la branca a la qual es dedicava Isabel-Clara 
Simó, que no tenen cap relació amb nosaltres com a poble, no?, Calderón, Espronceda, 
Brayle, sols per dir escriptors. Jo crec, i ho he parlat amb ells, que aquesta moció ve de la 
necessitat de reivindicar la figura d’Isabel, d’Isabel-Clara Simó, i nosaltres com a Guanyar 
també veiem la possibilitat de feminitzar un nomenclàtor d’aquesta ciutat, que fa anys que 
demanem, que fa anys que ens ho han acceptat, però que si no arribem mai a canviar i, per 
tant, si no canviem, el Sr. Martínez parlarà de que perquè no canviem com presentem les 
mocions i com fem els debats i em sembla molt oportú aquest debat, jo crec que hem de 
començar també a canviar els noms dels carrers, per què si continuem amb el procediment 
actual de fer una llista i esperar a obrir nous carrers, aquest 5% de dones que estan als 
nostres carrers mai aconseguirem el 50% o un 40-60 que diuen l'equitat, no? I pensem 
també que sempre estarem a la perifèria de la ciutat, perquè els nous carrers estaran a la 
perifèria, tot i que també hauríem de parlar si ens convé obrir nous carrers, mentre tenim els 
habitatges buits que tenim en aquesta ciutat. Per tant, aconseguir la igualtat en qüestions de 
gènere és una utopia si no canviem el procediment que jo com a representant de Guanyar, 
fent aquest debat, veig que està sobre la base d’aquest debat, no?, necessitem, com deia el 
Sr. Martínez, ser una Espanya del segle XXI i una Espanya del segle XXI ha de ser una 
Espanya equitativa i igualitària i, per tant, els nostres carrers també han de tindre eixa 
representació, hem d’aconseguir un procediment transparent, objectiu i clar, de canvis i de 
nomenaments dels carrers que xafem diàriament i, per tant, crec que això és (....), igualment 
ja que li donava tanta importància el Sr. Martínez a aquesta contra, jo també vaig conéixer a 
Isabel-Clara Simó i, per tant, no sé, jo crec que no li, però tampoc vull parlar en nom d’ella, 
no crec que li veiés cap inconvenient en això. Però bé, això ja no ho podem saber. Per tant, 
nosaltres hem parlat amb el grup abans d’aquest debat i podria ser plaça d’Espanya o podria 
ser qualsevol altra cosa amb certa.... o siga, amb una...... igualment d’important, clar, 
igualment d’important per a reivindicar la figura, la figura d’Isabel-Clara Simó, per tant no és 
una qüestió en contra d’Espanya, no és una qüestió d’anar a la contra ni canviar marcs de 
referència sinó que és una qüestió de ser un Alcoi del segle XXI, un Alcoi igualitari i 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256603147734 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

reivindicar en la nostra memòria i d’identitat col·lectiva aquells noms que ens poden 
representar com és, crec que no m’ho negarà, Isabel-Clara Simó.

Sr. Alcalde:
Iniciem la segona ronda d’intervencions.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, senyor Alcalde. Mire, a mi, simplement em sembla una provocació i la Sra. Obiol 
ens podrà vendre la moto com vulga, però quan un té bona fe en aquest aspecte i a l'hora de 
reivindicar a un personatge, que evidentment deixem de banda el nom d’Isabel-Clara Simó, 
oferiria demanar un carrer principal o un carrer important, sense nom, perquè s’anomenara 
Isabel-Clara Simó, no concretament un, no, clar, el carrer País Valencià també hi ha molts 
en la Comunitat Valenciana, també podíem llevar-lo i canviar-lo per Avinguda Isabel-Clara 
Simó, no?, el problema és que al final aquests debats així només venen que a provocar, o 
siga, ha vingut, com bé ha dit el senyor Martínez, un nom concret i un espai concret perquè 
es pose aquest nom, després no voldríem entrar a valorar qui és més important si Isabel-
Clara Simó, si Ovidi Montllor, si Camilo Sesto, qui es mereix un lloc més rellevant, perquè 
això seria molt poc ètic, no? Aleshores jo pense que aquestes coses totes s’han de fer, de 
bona fe, i oferir que se li done un carrer tant com a dona, com a personalitat històrica d’Alcoi, 
com a tot el que vulguem, però sempre deixant obert el que es trie una cosa que siga bona 
per a tots i que no porte a cap controvèrsia, no? Gràcies.

Sr. Abad:
Si, gracias Sr. Alcalde. Bueno, desde Vox no vamos a apoyar esta moción porque para 
nosotros es absurda y disparatada, es una idea de cambiar el nombre de la Plaza de 
España pues, como ha dicho el Sr. Martínez en su explicación, y el Sr. Marcos Martínez, es 
una provocación, ustedes lo que pretenden siempre es estar en contra de España y todo lo 
que esté relacionado con la historia de España y siempre terminan con el franquismo, es 
decir, voy a redactar una serie de noticias que han salido últimamente en la prensa, por 
ejemplo: “Podemos llega al delirio en plena crisis energética y exige acabar con los 
pantanos porque son franquistas”, “El error histórico de Esquerra de Catalunya es vincular la 
bandera e imperio español del siglo XVI con el franquismo”, “Convergència i Unió denuncian 
ante Bruselas la cruz de San Andrés del ejército del aire por franquista”, “Grupos de ultra-
izquierda llaman franquistas a los símbolos personales de los reyes Católicos”, “Podemos 
tacha la cruz del Valle de los Caídos de simbología fascista y reclaman su derribo”, pues 
bien, todas estas como la que ha llegado hoy al pleno, es para ir en contra de España, y lo 
pueden disimular de la manera que quieran pero así no van a conseguir debatir y conseguir 
lo que quieren que es poner el nombre de Isabel-Clara Simó a una de las calles 
emblemáticas de la ciudad, no se dan cuenta que estas propuestas a los ciudadanos no les 
interesan, lo que les interesa es que les hagan propuestas que les faciliten su vida y les 
mejore la vida, cualquier ciudadano puede pretender y presentar el cambio de nombre como 
últimamente recibimos el Sr. Francisco Jover también solicitaron que le pusiera nombre a su 
calle y no exigieron que fuera una calle concreta, como están haciendo ustedes, los 
proponentes lo único que pretenden es provocar, como siempre, provocar y darse 
publicidad, sigan así que van muy bien. Gracias.

Sr. Santiago:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256603147734 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

«Le dijo la sartén al cazo», provocar precisament és el que intenten en aquest país l’extrema 
dreta, constantment. Des de Podem volem donar la benvinguda a Esquerra Republicana a 
aquest saló de plens, és un plaer poder comptar amb la vostra presència. També agraïm 
aquesta iniciativa i els oferim i donem la mà també per a poder iniciar converses amb vostés, 
no només en aquest tema sinó en altres, pel que ha comentat la companya de Guanyar, 
vostés estan en diàleg, no sé si permanent, però estan en diàleg respecte a aquesta 
proposta i nosaltres també ens oferim a poder parlar amb vostés. Ens haguera agradat 
poder parlar al respecte, abans de vindre a aquest saló de plens, però podem parlar  a partir 
d’ara. Estarem d’acord que Isabel-Clara Simó mereix un reconeixement etern, etern, 
d’aquesta ciutat, però en el que respecta a la proposta, tenim alguns dubtes perquè entenem 
que s’ha de treballar o almenys aquesta és la nostra posició, s’ha de treballar de forma que 
puguem ampliar els consensos i que realment puguem buscar la millor fórmula per 
aconseguir aquest reconeixement en alguns dels carrers importants o places importants de 
la nostra ciutat i sobretot evitar el soroll que poden provocar alguns espais més reaccionaris 
de la nostra ciutat. Per tant, des de Podem entenem que és imprescindible valorar el nostre 
patrimoni cultural, però entenem que hem de buscar alguna fórmula que realment encaixe 
de la millor manera possible per buscar la unanimitat i el consens respecte d’una figura com 
és Isabel-Clara Simó. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, esta moción no es más que la 
representación de un complejo, que según los psicólogos, es una disconformidad con la 
naturaleza misma de un individuo. Una persona acomplejada es alguien que discrepa del 
todo o una parte de su propia condición y esto es lo que ocurre aquí. Coincido con Guanyar 
únicamente con una cosa, en que la participación de los colectivos en el Pleno es 
importante, yo diría “vitalmente importante”, pero desde luego si el Alcoy del siglo XXI 
depende de que la Plaza de España se llame de otra forma, vamos apañaos Sra. Obiol. 
Esquerra Republicana, al hacer esta propuesta, en forma de moción, no la plantea de la 
forma adecuada, una forma que sí respetan los colectivos y personas que hacen 
sugerencias de nombres de calles, y/o esto se hace así por ignorancia o bien, de nuevo, es 
un complejo, en este caso el de superioridad para con el resto de vecinos que sí utilizan la 
vía normal o legal de poder solicitar nombres de calles. Este partido político, sin 
representación en el Ayuntamiento de Alcoy, no está pidiendo un reconocimiento para una 
gran escritora alcoyana, para que su nombre luzca en una calle, en una plaza u otro 
espació, lo que está pidiendo es que se borre el nombre de España de la plaza de nuestra 
ciudad, por lo que vamos a dar un retundo “NO”.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor Alcalde. Benvinguts companys d’Esquerra Republicana al saló de plens, 
com la resta de partits, us oferim la mà, donem la mà oberta a poder col·laborar i treballar 
amb la resta de partits de la Corporació. Jo crec que es planteja, jo llig la moció i després el 
que hi ha molts, fan interpretacions, les interpretacions, ací el que realment estem parlant de 
donar-li un nom a un carrer, a una plaça concretament, a una senyora, a la que se li va 
concedir la medalla d’or de la ciutat, recorde que tenim al Sr. Trillo, també, que encara 
estem esperant la documentació per a llevar-li, a veure com podem fer llevar-li-ho, i això 
també ho tenim pendent i és part del govern que hem de fer aquest treball que està oblidat 
allí, però, i és part del Partit Socialista, vull recordar-ho, que se li va..., que el va donar, però 
ja no és qüestió d’entrar en si el fem, si és Espanya o deixa de ser Espanya, és una 
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ciutadana d’Alcoi, a la que li vam donar una medalla d’or i hem de veure si li la podem donar. 
Ens agradaria que fora per consens, òbviament, nosaltres estem a favor que tots els 
ciutadans que els hem donat Medalla d’Or d’aquesta ciutat puguen tindre un carrer igual que 
passarà amb Antoni Miró, però també amb personatges i empresaris emblemàtics com 
també s’ha comentat, com el Sr. Jover, o el Sr. Lionel Grau que va fer molt per aquesta 
ciutat, sobtadament, per baix i amagades, aleshores, el dubte que està plantejant-se ací no 
és si és una alcoiana de pro que ha defensat sempre la ciutadania. Estan plantejant-ho 
contra una qüestió política i ací, en l’exposició de motius, únicament i exclusivament parla 
d’alcoiania i per part d’aquesta alcoiania, nosaltres estem d’acord, s’ho mereix, igual que 
Juan Gil-Albert té un carrer, igual que Isabel-Clara Simó podia tindre un carrer important i la 
proposta de plaça d’Espanya ens pareix bé, podria ser una altra, però estaria bé que fora un 
consens i que fora o un institut o qualsevol altra casa, però la realitat és aquesta. Nosaltres 
estem totalment a favor.

Sr. Cantó:
Bon dia. Gràcies. Doncs, aquesta vegada, sense que servisca de precedent, compartim al 
100% les paraules del portaveu socialista de la primera intervenció, considerem que 
Esquerra Republicana l’únic que ha volgut fer ací ha sigut sembrar l’odi i el rancor, aprofitar-
se, amagar-se darrere del nom d’una escriptora il·lustre que mereix, evidentment, un carrer 
en Alcoi i en aquesta conjuntura sembrar l’odi, la divisió i el rancor entre els alcoians. 
Nosaltres no introduirem més debat o ajudar a aquest debat a la divisió del rancor i sí que 
agafant el fil de la Sra. Obiol, que deia que cal nomenar carrers dels quals ens sentim 
orgullosos, nosaltres ens sentim molt orgullosos de ser espanyols i mai votarem en contra 
de canviar-li el nom a la plaça d’Espanya. Gràcies. 

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. A veure, Sra. Obiol,  que tenim un deute ,en la feminització dels carrers, dels 
carrers no, de la ciutat, estem totalment d’acord, que tenim dificultats perquè els carrers, en 
la transició, ací es van posar molts noms i es van avançar a altres ciutats. Per ser un 
problema, podem buscar llocs que no siguen carrers, que siguen prou dignes perquè les 
persones que tinguen aquest nom se senten ben representades ací, i en això jo crec que 
estem tots d’acord, no sé si cal un carrer o no, però vosté pensa que és oportú llevar el nom 
de la plaça d’Espanya? Sense desmeréixer la figura, estic dient que jo..., he apartat Isabel-
Clara Simó d’aquest debat, podríem estar parlant de la persona X, vosté creu que és oportú 
llevar plaça d’Espanya? No generarà en aquesta societat un debat estèril? Perquè, clar, 
imaginen que en compte que Esquerra Republicana, si ha vingut ací en aquesta proposta 
perfecta, que si no haguera dit que és el que hem de fer, seria totalment una declaració 
institucional, haguérem pogut demanar que canviarem l’avinguda de País Valencià, i a mi no 
m’haguera pegat bé, perquè jo em reconec en el País Valencià, vosté diu que plaça 
d’Espanya hi ha moltes, avingudes de País Valencià també, una cosa no lleva l’altra, que hi 
haja moltes no lleva l’altra, que hi haja moltes no vol dir que no reconeguem tots en aquests 
despatxos. Ha vist de seguida quina ha sigut la resposta de Vox? I en aquest cas del Partit 
Popular, aquesta proposta, estic segur que en la dreta que tenim hui representada ací, que 
després diu, com s’ha demostrat en aquests dies, que Antoni Miró no mereix ser Medalla 
d’Or de la ciutat, espera vosté que anàvem a canviar plaça d’Espanya per Isabel-Clara Simó 
per unanimitat i tots ens abracem? I senyor Ivorra, vosté creu que han caigut de la figuera?, 
vosté creu que han caigut de la figuera? Podrà..., no, no, és que jo veig ací que només posa 
Alcoi, però mire les cares de la gent, a nosaltres això no ens ho pot dir, ens podrà dir a 
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alguns, però a la gent que estem en aquest saló de plens no ens pot dir això. Vosté sap 
perquè es presenta aquesta moció i perquè en compte de proposar un nom, el d’Isabel-
Clara Simó, en un espai públic alcoià, han proposat la plaça d’Espanya i vosté ho sap, el 
que passa és que vosté, també, de..., que per cert, no m’ha contestat a la pregunta que li he 
fet, si se sentia espanyol o no, ho dic electoralment, doncs, perquè la gent tinga 
transparència i sàpia  que es pot valorar. Per tant, reafirmem que no votarem a favor, però 
no perquè Isabel-Clara Simó no ho meresca, i crec que estic totalment d’acord amb la Sra. 
Obiol en la feminització de tots els espais públics de la ciutat. 

Sra. Obiol:
Sí, seré molt breu, sobretot perquè ens sorprén molt la insistència a incidir en el marc 
nacional i en anomenar-se portaveus d’una organització quan ells no tenen la paraula, 
acabe d’incidir, no? I vull incidir, perdó, perquè acabe de dir que el seu parer és que té igual 
que siga la plaça d’Espanya, ho vam proposar com podíem haver proposat una altra cosa i, 
per tant, sempre que siga igualment rellevant, això és veritat, si me la posen en un polígon 
doncs, aleshores, no, o en el carrer aquest que munta al Romeral que van posar a Joan 
Fuster, doncs, tampoc, clar, i sí que una cosa que crec que en aquest debat és important 
que ho tinguem en compte, a banda de la qüestió que totes les nacions són construïdes per 
les persones, que no existeixen per elles mateixes. Per tant, això també és important que ho 
tinguem clar en el debat, és que prendre decisions per por al que farà la dreta o l’extrema 
dreta no és una qüestió intel·ligent perquè, perquè no, perquè de moment no ens està eixint 
massa bé. Per tant, nosaltres incidim en la qüestió de la feminització, però una cosa és dir-
ho i l’altra és fer-ho, cal fer-ho, i..., fa molts anys que en el govern i, per tant, caldria, a banda 
de posar llacets morats i de fer plaquetes morades, incidir en un canvi real de la situació 
actual. Jo sí que crec que l’Alcoi del segle XXI vindrà de la mà de la igualtat de gènere i 
d’altres col·lectius que han estat minoritzats durant anys i anys, i amb una major 
transparència en les..., en els processos de decisió del govern, d’aquest, dels que vindran, 
perquè això ens protegeix de la ciutadania, estiguem ací o no estiguem ací, i això és molt 
important que ho tinguem en compte, nosaltres votarem que sí perquè pensem que hem de 
canviar les coses i creiem que és important. 

Sr. Alcalde:
Gràcies. Votem la moció.

Sra. Obiol:
Perdó, perdó, perdó, de totes maneres, el grup s’ha autoesmenat i, per tant, la moció, no?

Sr. Alcalde:
Com quedaria, com quedaria? S’heu autoesmenat?

Sra. Obiol:
A ells els dona igual que siga plaça d’Espanya, plaça d’Espanya, veu, un altre lloc igualment 
emblemàtic de la ciutat, i això...

Sr. Alcalde:
Bé, doncs...

Sra. Obiol:
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Ho he dit des de la primera intervenció...

Sr. Alcalde:
Doncs...

Sra. Obiol:
Com en totes les mocions, podem esmenar-ho.

Sr. Alcalde:
Bé, doncs concrete.

Sra. Obiol:
Això, és que després he tancat el torn i he dit «ho he incidit però no...»

Sr. Alcalde:
Si fa el favor de concretar, perquè conste en acta també i tots sapiguem que votem, el punt 
d’acord com quedaria?

Sra. Obiol:
Sí, doncs: «El Ple de l’Ajuntament aprova la denominació» o «aprova que hi haja la 
denominació d’Isabel-Clara Simó a un carrer de la ciutat d’Alcoi»

Sr. Alcalde:
Carrer o espai públic o...

Sra. Obiol:
O un espai públic.

Sr. Llopis
O instal·lació.

Sra. Obiol:
Un espai públic, un institut, un col·legi, sí.

Sra. Rosa García:
¿Puedo intervenir para explicación del voto?

Sr. Alcalde:
Sí, per qüestió d’aclarir...

Sra. Rosa García:
Si, si, solamente para explicación del voto, no, únicamente para decir que esto me parece 
un absurdo, me parece una broma y que se está jugando ahora mismo con el Pleno de la 
ciudad porque es que la moción pone exactamente “que se cambie el nombre de la Plaza de 
España por el de Clara-Isabel Simó”, si ahora se hace una enmienda yo no entiendo porque 
Esquerra Republicana no lo ha dejado abierto desde primera hora, esta propuesta, por lo 
tanto, sintiéndolo muchísimo y a pesar de que me parecería bien que Isabel-Clara Simó 
tenga otra representación, que ya tiene las más grandes que se le pueden dar desde el 
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Ayuntamiento de Alcoy, a pesar de eso, voy a votar que no porque me parece que se está 
jugando con el Pleno de este Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Cantó:
Una pregunta sobre el tema, perquè del llistat que ens va passar, hi havia un nom, una sèrie 
de noms que estaven pendents de posar, estava Isabel-Clara Simó, ja està pendent de 
posar el nom, no?, no, no, però era, era saber que ja està, si votem que no, en el llistat ja 
està esperant tindre...

Sr. Alcalde:
La moció quedaria, quedaria oberta per a poder, el compromís de l’Ajuntament d’Alcoi i en el 
moment que es puga de donar-li un nom a, a un carrer, espai públic, de la ciutat, a la nostra 
insigne escriptora Isabel-Clara Simó, que a més és Medalla d’Or i Filla Predilecta de la ciutat 
en la unanimitat de tota la Corporació i que a més, també, per part del meu govern, es va 
acordar també, a través d’una proposta del Consell de Cultura, que el premi de novel·la de la 
ciutat d’Alcoi duguera també el seu nom, però també en aquesta moció, doncs, assumir 
també el compromís d’aquest deute de dedicar-li un espai visible i digne a Isabel-Clara 
Simó.

Sr. Alcalde:
Jo crec que ja hem intervingut prou i ja s’ha aclarit.

Sra. Rosa Garcia:
Si, si, pero Sr. Alcalde, pero yo he intervenido antes de su intervención, en su intervención 
usted está explicando que si estamos a favor de que se le ponga, se le haga un 
reconocimiento a la figura de Isabel-Clara Simó con lo cual Ciudadanos está perfectamente 
de acuerdo.

Sr. Alcalde:
Reconeixement en el no, o siga, ho ha explicat molt bé la Sra. Obiol.

Sra. Rosa Garcia:
Si.

Sr. Alcalde:
D’un espai o d’un carrer.

Sra. Rosa Garcia:
Pero bueno, queda entonces claro, yo quería que usted me explicase si queda claro 
entonces que lo que vamos a votar es eso y no lo que ha presentado Esquerra Republicana, 
es decir, estamos votando una cosa diferente a lo que estábamos debatiendo.

Sr. Alcalde:
Jo crec que ha quedat totalment clar en l’aclariment del punt d’acord què, si vol tornar-ho a 
llegir?

Sra. Obiol:
Si, perdó.
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Sra. Rosa Garcia.
Y disculpen, necesitaría también otra explicación de la Sra. Secretaria, si es posible, o usted 
como presidente del Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, para saber si el modelo que se 
presenta hoy aquí, al final, si que se puede afectar, porque en Junta de Portavoces se dijo 
que la forma de plantear o de solicitar el nombre de una calle de nuestra ciudad o cualquier 
otro espacio va por otra vía, entonce jo quería votar en consecuencia.

Sr. Alcalde:
A veure, jo sempre he defés, però no és una qüestió que estiga marcada en un reglament, 
que els homenatges, els reconeixements, els noms dels carrers, plantejar-los a través, els 
grups polítics, a través de les juntes de Portaveus, els ciutadans o col·lectius ho fan a través 
del registre d’aquest ajuntament, no hi ha res que impedisca que Esquerra Republicana 
presente la moció que ha presentat, a mi el que no m’agrada com a alcalde, com a 
representant d’aquesta ciutat és que el nom de persones importants d’aquesta ciutat estiga 
en dansa en debats com el que s’ha produït hui i, per això, jo sempre recomane als grups 
polítics que quan hi haja una proposta d’aquest tipus es parle prèviament en la Junta de 
Portaveus o que ho facen a través del registre i ens ho facen arribar, i a partir d’ací prendre 
decisions, però no hi ha cap impediment perquè es presenten mocions com la que Esquerra 
Republicana ha presentat a aquesta Corporació. Jo crec que aclarit tot i finalitzat el debat, si 
vol, per últim tornar a llegir perquè no quede cap dubte de què és el que votem, Sra. Obiol. 

Sra. Obiol:
Sí, bé, jo estic..., però entenc que podríem dir, si el grup proposant ho pensa, convenient: 
«El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova que se li atorgue un nom d’un espai públic rellevant 
(carrer, una plaça, un parc, un centre educatiu...), a l’escriptora Isabel-Clara Simó». Sí?, 
d’acord?, d’acord tots?

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada per GUANYAR ALCOI, que incorpora 
la modificació plantejada per aquest, i queda redactada en els termes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al poble d’Alcoi se’ns qualifica en massa ocasions de “xovinista”, de ser un poble orgullós en 
excés de la seua història, de les seues tradicions i de la seua gent. En definitiva, de tot allò 
que ens és propi. No els falta raó als qui empren aquest qualificatiu que, tot i exagerat en 
l’ús, sí respon a l’orgull que sentim la gent d’Alcoi pel nostre passat industrial, bressol del 
moviment obrer, com també per l'empremta cultural des de disciplines com la plàstica, la 
música o el teatre han donat noms importants per al País Valencià.

En aquest sentit, parlem hui d’un dels noms més importants de la cultura arreu els països 
catalans i fora d’ells, el de l’escriptora Isabel-Clara Simó nascuda a l'abril del 1943 i que va 
morir el gener de 2020 amb 77 anys d’edat.

Periodista, pensadora, activista i, sobretot, escriptora amb vora 60 títols publicats, molts dels 
quals han estat traduïdes a 9 llengües diferents. És llarga la llista de reconeixements que la 
seua obra va rebre en vida: premis com el Sant Jordi, el Víctor Català, el Joanot Martorell, 
l’Andròmina, Ciutat d’Alzira, premi de les Lletres Catalanes.
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La primera novel·la d'Isabel-Clara Simó, “Júlia”, situa l’acció en l’Alcoi immediatament 
posterior a la “revolta del petroli” d’Alcoi. I també el seu llibre de relats “Alcoi-Nova York” està 
localitzat a Alcoi, concretament.

Ara fa 20 anys, l’any 2001, quan va recollir el premi Andròmina de narrativa als premis 
Octubre per “L’home que ensumava dones”, Isabel-Clara va iniciar la seua intervenció dient 
“tot el món està orgullós del poble on ha nascut, els alcoians, a més, amb motiu”. D’aquesta 
manera es reivindicava una volta més alcoiana (com sempre va fer al llarg de la seua vida).

Diu molt d’aquest consistori que l’any 2013 concedira la Medalla d’Or de la ciutat a 
l’escriptora més important de la nostra història. Tot i això, hem de reconéixer que la medalla 
d’or és un reconeixement que, amb el pas del temps, passarà a engreixar una llista de noms 
i Isabel-Clara Simó, per la gran contribució que va fer a la literatura i al reconeixement 
d’Alcoi, mereix ser ben coneguda per les generacions futures d’Alcoi.

Parlem d’una figura que traspassa l’àmbit local, i reconéixer-la posant-li el seu nom a la 
plaça més important de la nostra ciutat seria un acte de justícia.

Pels motius exposats i a instància d'Esquerra Republicana d'Alcoi sol·licitem a aquest plenari 
que debata i adopte el següent acord:

- El Ple de l’Ajuntament d’Alcoi aprova que se li atorgue un nom d’un espai públic rellevant 
(carrer, una plaça, un parc, un centre educatiu...), a l’escriptora Isabel-Clara Simó»

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals  
SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i 
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 
presenta pel grup municipal GUANYAR ALCOI que incorpora la modificació plantejada per 
aquest.

17. 25323/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA I PREC RESPECTE A LA NO PARTICIPACIÓ EN AJUDES D'ARTS 
ESCÈNIQUES
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig la pregunta següent:

”EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el BOP del 13 d'agost es va publicar la resolució d'ajudes de la Diputació d'Alacant 
referides a la convocatòria del Festival provincial d'Arts Escèniques.

Tant a la relació d'entitats locals que han rebut una subvenció com a les que han estat 
desestimades no apareix l'Ajuntament d'Alcoi.

Davant d'aquesta circumstància volem preguntar:
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 Quina ha estat la raó per la no participació en aquesta convocatòria d'ajudes.”

Sr. Llopis:
Bé, molt bon dia a totes i a tots i a tots aquells que estan seguint-nos. Bé, l’estat i la raó del 
perquè no ens hem presentat és perquè diverses qüestions, primerament pel tema de 
calendari, la publicació d’aquesta convocatòria es fa el 24 de març, d’acord? i per aquell 
moment ja comencem a tindre molt avançada la programació als nostres espais escènics i 
també la programació en general, compromesa per moltes raons, per les propostes que ja 
teníem a través de la Conselleria de Cultura, l’Institut Valencià de Cultura, dins de les 
activitats de la capitalitat cultural i també per molts compromisos que ja hi havia en..., vinga, 
que ja els teníem amb altres entitats i tot el tema, i a banda d’això també pel termini en el 
qual es resol la convocatòria, el 13 d’agost, estem parlant, és a dir, entre el 24 de març i el 
13 d’agost, com bé estic dient, ja n’hi ha adquirits compromisos i també estem treballant en 
la programació posterior. A més a més, hi ha diversos buits entre elles. Nosaltres dins del 
sector, doncs, solem tindre moltes converses, fins i tot ja hi ha ressò del sector dins de la 
premsa. Hui mateix la premsa fa menció precisament d’un deure que... d’uns deures que hi 
ha pendents culturalment, i precisament, si vol li ho llisc, que hui en «Valencia Plaza» fa 
menció precisament a aquesta convocatòria, i diu:  «En cuanto a las artes escénicas las 
aguas también andan revueltas en la Diputación de Alicante. Las asociaciones que 
participan en la mesa sectorial que convocó la institución provincial en el 2020 para la 
organización de un festival de nueva creación y abordar la problemática del sector, le han 
recriminado a la diputada cultural, Julia Parra, de Ciudadanos, que el sistema elegido 
«Subvenciones a Municipios», para crear una estructura ha demostrado su ineficiencia por 
el nefasto retraso en la resolución, según critican, por lo que reclaman la creación de un 
ente autónomo que gestione, no solo el nuevo circuito provincial, sino también las nuevas 
acciones». És a dir, encara que vostés estan dient que sí, que està la gent adoptant-la..., i 
presentant-se a aquestes convocatòries, aquestes convocatòries tenen molts buits encara 
que hi haja moltes altres poblacions que estiguen presentant-se a elles, i per tant, nosaltres 
optarem, i ja li manifeste fins i tot la resposta a la pregunta, optarem en altres ocasions a 
aquestes ajudes, igual que fem a totes aquelles que es presenten, però no obstant, el que 
també farem és intentar incidir en el que està dient el sector, que aquestes ajudes no, no 
apleguen del tot i que, a més a més, no són efectives en la totalitat. 

Sra. Obiol:
No me n’havia adonat. 

Sr. Jordi Martínez:
Formule, formule el prec.

Sra. Obiol:
Llig el prec.

Sr. Jordi Martínez:
Sí.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, formula el següent prec:
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«PRIMER.- Que l'Ajuntament d'Alcoi participe en totes i cadascuna de les vies de 
finançament de caràcter cultural que es convoquen, donada la delicada situació que 
travessa el sector cultural en l'actualitat.»

Sr. Llopis:
Com bé li he dit, optarem a aquesta i a totes les que es presenten, no obstant, també dir-li el 
que li he comentat i li he argumentat, anirem de la mà del sector per a reivindicar que 
aquestes ajudes canvien de model perquè no estan sent del tot efectives.

Sra. Obiol:
Sí, bé, agraïsc les explicacions del regidor. Tot i això, trobe que, que nosaltres vegem coses 
per a solucionar en una convocatòria d’ajudes que, a més a més, no, no compartim almenys 
la perspectiva, no?, progressista, doncs, ha de ser el més habitual del món, això no ha de fer 
que no ens..., no?, que no ens presentem a unes ajudes que altres ajuntaments sí que han 
rebut i, paral·lelament a presentar-se, ja que el senyor Francés encapçala el grup de la 
Diputació d’Alacant, fer el possible per a millorar-les. Però són dues qüestions diferents, 
nosaltres presentem aquesta pregunta i aquest prec per la sorpresa de no veure’ns, no per 
si són ineficients o no, la gran majoria de subvencions tenen moltíssimes queixes i vostés ho 
pateixen constantment, per tant, una cosa són les queixes de les associacions, que jo 
respecte i que no dubte que hi haurà, segur, i més venint de qui bé, però..., i una altra és 
que nosaltres optem, perquè no estem d’acord en com les han formulat, a tindre una 
miqueta més de pressupost per a poder fer coses a Alcoi i potser aquest pressupost que ens 
estalviem gràcies a aquestes ajudes poden anar a un altre lloc. Gràcies.

Sr. Llopis:
Puc contestar? No, perquè és el que li estic dient, des de la publicació nosaltres hauríem de 
comprometre recursos econòmics nostres fins que existisca la resolució, això ens implicaria 
que molts compromisos dels quals ja hem adoptat no poguérem portar-los a terme, és a dir, 
hauríem de reconduir programacions, hauríem de fer molta cosa, a banda de la 
incompatibilitat amb altres subvencions que percebem d’altres ens, d’altres administracions 
dins de la programació que tenim. És a dir, hi ha una incompatibilitat i, per tant, hauran de 
fer molt bé els deures, com bé li he explicat, que li està reclamant el sector i no únicament el 
sector, sinó també les administracions locals per tal que canvie aquesta fórmula i es millore 
perquè ens puguem adherir moltíssimes altres poblacions.

18. 25327/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI RESPECTE D'UNA FUITA 
D'AIGUA I EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
Sr. González:
Gràcies. Passe a llegir el text.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig les preguntes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 4 d’agost va haver una forta eixida d’aigua al barri de Santa Rosa que es va 
viralitzar per les xarxes degut a la seua espectacularitat i que pot portar a pensar que es va 
produir per un estat deficient de la nostra xarxa pública de proveïment d’aigua potable.
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Als compromisos que s’adquiriren en el contracte del servei d'aigua potable d'Alcoi consta 
que als darrers tres anys del contracte l’Ajuntament d’Alcoi pot instar a l’empresa a fer les 
tasques de manteniment i conservació que crega convenients per a mantenir un bon estat 
de les infraestructures. 

Per tal d'aclarir dubtes plantegem les següents preguntes:»

Sr. González:
Les llig totes i ja..., no?, o..., sí, no?, vull dir, tampoc hi ha:

«
 Aquesta avaria té a veure amb l'estat de manteniment de la infraestructura?
 Quines causes concretes van causar la fuita?
 S'ha considerat que l'estat de les infraestructures necessitava noves inversions per a 

mantenir el bon estat de les infraestructures?
 Si és així, s'ha instat a l'empresa que execute les tasques de manteniment i 

conservació convenients?»

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies de nou. Bé, sobre el tema de l’avaria, dir que l’avaria va ser deguda a una 
causa fortuïta quan estava manipulant-se una vàlvula de la conducció. La fuita va ser 
deguda a una sobrepressió en la xarxa d’abastiment perquè hi havia una variació important 
de pressions en aquell moment, i com estaven fent-se aquestes tasques de manteniment i 
estava manipulant-se una vàlvula, va provocar que la tapa superior d’aquesta no aguantara 
la sobrepressió i se soltara d’on estava. Si s’ha considerat que l’estat de les infraestructures 
necessitava noves inversions per a mantindre el bon estat de les infraestructures? És cert 
que eixes infraestructures són dels anys 70-80 i és cert que en moltes parts de la ciutat hi ha 
infraestructures per a canviar, ho sabem tots, jo crec que sabem tots que en el prec, en 
l’antic prec fa molts anys que ja no hi havia diners per a inversions a aquest nivell de dir, bé, 
doncs, puc gastar 2, 3, 4 o 5 milions d’euros, sabem tots també que hi ha una proposta 
d’inversions que és limitada i que estàvem parlant que en el pròxim servei d’aigua que 
tinguem, haurem de gastar-nos, en els pròxims 10-20 anys, entre 12 i 15 milions d’euros, 
que hauran de ser finançats per algú i que no arreglaran tota la xarxa de distribució d’aigua i 
ens pregunten si és així, si s’ha instat a l’empresa que execute les tasques de manteniment? 
Aqualia fa totes les tasques de manteniment periòdiques acordades en el prec de condicions 
de tots els elements que conformen la infraestructura de l’abastiment. De fet, aquest 
incident, com he dit al començament, es produeix quan estaven fent-se tasques de 
manteniment que es fan en aquesta zona.

Sr. González:
Passe a llegir el text del prec:

«Per tot açò realitzem el següent prec:

PRIMER.- Que s’inste a l’empresa a realitzar les inversions necessàries per al manteniment i 
conservació de les infraestructures tal com marca el contracte.»
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Sr. González:
Supose que...

Sr. Jordi Martínez:
A veure, com vosté sap també, si coneix el contracte, les inversions tenen un camí en el 
qual aquests diners per a inversions ja es van acabar. Hi ha una part també, xicoteta, tots 
els anys d’inversió de manteniment de la xarxa pública d’abastiment d’aigua, i això és el que 
està fent l’aigua, tant a instància de l’Ajuntament com a propi manteniment de l’empresa fer 
les inversions necessàries per al manteniment. El que no hi ha són diners d’inversions de les 
partides d’inversions que es van acordar al començament de l’anterior contracte.

Sr. González:
Gràcies. Bé, nosaltres consideràvem important això, que des de l’Ajuntament es donaren 
explicacions públiques sobre les raons, en general, que passen a Alcoi, en aquest cas de 
l’avaria, no?, que com hem dit, ens podria portar a pensar que això, que s’havia portat per 
un estat deficient de la xarxa, que agraïm les explicacions que ens ha fet, perquè no era 
cosa nostra també, ens van fer arribar aquests dubtes altres persones, per això, al final hem 
decidit preguntar-ho. Respecte a la necessitat de les inversions, per platejar-vos aquest 
tema, dels estudis que ens han passat, recorde que són, planteja com un..., propers a 5 
milions, 5 anys, 5 milions o així, els primers 5 anys, 5 milions d’inversió. Per tant, sembla clar 
que és necessària una inversió i entenem que són necessàries aquestes inversions i si en el 
contracte són insuficients, aleshores, estem ja prorrogant també aquest contracte perquè és 
insuficient. Ens agradaria això, que en el pròxim servei ens plantejarem aquestes coses 
perquè no tornaren a passar, vull dir, perquè les inversions foren necessàries i es 
mantinguera la xarxa en bon estat.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, a mi també m’agradaria...., el problema que té açò és que a les xarxes de les ciutats o a 
la xarxa de la ciutat d’Alcoi, nosaltres hem fet unes inversions en aquest servei nou d’entre 
12 i 15 milions del prioritari, amb uns 5 milions immediats, vull dir-li, açò es gestione com es 
gestione, es gestione de manera pública o es gestione mitjançant una concessió o es 
gestione d’una empresa pública, hi haurà avaries, nosaltres no justifiquem perquè és que a 
mi en dona la sensació un poc què açò passava perquè açò era una concessió; no, no, ací 
nosaltres tenim avaries totes les setmanes en l’Eduardo Latorre, perquè és un centre que 
està municipalitzat, que aquest govern ha municipalitzat i ací segueixen havent-hi avaries, 
problemes, dificultats, és que els serveis es tracten d’això, d’avaries, de qüestions que es 
tanquen. Si nosaltres canviarem tota la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament o de la ciutat i 
tota la xarxa d’abastiment d’aigua, seria impossible econòmicament per a qualsevol 
ajuntament i això ho han d’entendre tots, quan es produeix una avaria es fan unes tasques 
de manteniment i es reparen les avaries i hi ha unes prioritats i vostés ho saben que tenen 
un programa, ho han vist al programa, una sèrie d’inversions que..., en el nou servei, 
gestione com es gestione, s’han de fer. Però això no acabarà ni amb les avaries, ni amb les 
carències, ni amb les dificultats; i això hem d'assumir-ho tots. Però nosaltres, i si algun dia 
vostés estan al govern, també hauran d'assumir-ho, perquè vosté no podrà abastir i canviar 
tota la infraestructura d’aigua de la ciutat, però ni vosté ni cap ajuntament.

19. 25328/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
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PREGUNTES I PREC RESPECTE A LA SITUACIÓ DE L'HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig les preguntes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat divendres 27 d’agost es van tornar a concentrar a la porta de l’hospital Verge dels 
Lliris personal sanitari acompanyats per ciutadans i ciutadanes. Coneguda la carta que hem 
rebut per part de la Conselleria de Sanitat Universal com a resposta de la declaració 
institucional d’aquest consistori sobre la millora de la situació de l’hospital. Volem saber:

    • El govern municipal ha emprés altres contactes amb els diferents agents implicats en la 
possible reversió de les deficiències assenyalades per la plataforma reivindicativa. 
    • Si ho ha fet, quin ha estat el resultat? 
    • Si no ho ha fet, pensa fer-ho en els propers dies?»

Sra. Sanjuan:
Sí, gràcies Sr. Alcalde i bon dia a tots i a totes. Sí, sí que ens hem reunit en diverses 
ocasions, tant amb la gerència de l’hospital com amb la Conselleria de Sanitat, perdó, per 
intentar entre tots buscar una solució a aquest problema que tots sabem que tenim. L’última 
reunió que vam mantindre a la Conselleria la vam mantindre la primera setmana d’agost, el 
senyor Alcalde i jo mateixa.

Sra. Obiol:
Formule el prec, d’acord:

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

«PRIMER.- Que el govern municipal propicie una mesa celebrada a Alcoi mateix en la que 
es puguen trobar els agents implicats (inclosos els usuaris) per a elaborar un pla d'acció a 
curt i mitjà termini.»

Sra. Sanjuan:
Gràcies de nou. No podem acceptar el prec. Aquesta mesa de diàleg ja existeix entre les 
parts que han de treballar per aconseguir resoldre el problema de manca de professionals 
que patim a l’hospital comarcal, que són la Conselleria, el gerent de l’àrea, el director metge, 
la junta de personal i la plataforma, amb els que nosaltres sí que estem en continu, ho sent, 
contínuament parlant amb ells, estem en contacte amb ells i donarem suport a totes aquelles 
propostes i accions que agafen, com hem fet sempre.

Sra. Obiol:
Bé, m’alegre d’aquestes paraules, que estan en contacte. Nosaltres ho demanem perquè 
ens agradaria que això fora públic, que aquesta mesa poguera ser pública i es pogueren 
anunciar i pogueren haver publicitat dels acords o de les accions que s’estan duent a terme 
perquè la situació és preocupant, perquè hi ha molta gent preocupada i, sobretot, perquè hi 
ha moltíssima gent afectada per aquestes deficiències i pensem que fer partícip a la 
ciutadania que som usuaris diaris d’aquest hospital i, per tant, patim les seues deficiències, 
seria una mostra de respecte cap a la ciutadania.

Sra. Sanjuan:
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Sí, però no som els que podem donar eixa solució, nosaltres com dic i crec que parle en 
nom de tots, no sols de tots els alcoians i alcoianes, sinó de tots els ciutadans de la 
comarca, som els primers interessats en què un servei públic com és la sanitat pública tinga 
tots els mitjans i eines per a poder desenvolupar bé la seua tasca que és la salut de tots i 
totes. Per aquesta raó ens hem posat a disposició, tant de la Conselleria de Sanitat, que a 
principi d’agost es trasllada la seua preocupació per la situació de l’Hospital d’Alcoi i que 
estàvem buscant fórmules per fer més atractives les places de l’hospital i poder resoldre 
aquests problemes que tenen, l’hospital d’Alcoi, entre altres, com de la direcció de l’hospital 
que també està buscant solucions de forma conjunta. Ens consta que totes les parts estan 
treballant, des dels diferents àmbits, per a pal·liar aquesta situació que sabem que és molt 
complicada. La falta de personal de l’hospital bé donada per molts factors: jubilacions, 
vacances i un gran etc, que han deixat, a més, esgotades les borses de treball, agreujat tot 
açò per la pandèmia, amb tot el que ha suposat per a la nostra sanitat pública. Tant la 
situació actual del personal de l’hospital, com la solució a aquesta sabem que no és fàcil, 
però ens consta que s’està treballant per a poder resoldre el problema o almenys millorar-ho 
gradualment. Esperem que obtinguem el resultat esperat i, per descomptat, com sempre, 
tindran el nostre suport.

20. 25329/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PRECS RESPECTE A DEFICIÈNCIES EN ACCESSIBILITAT EN 
DIVERSES OBRES
Sr. González:
Gràcies.

El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig les següents preguntes:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment en els mitjans de comunicació local hem pogut llegir la denúncia que fa 
l'Associació de persones amb diversitat funcional d’Alcoi, Avanzar amb informes de 
COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat Física i Orgànica), 
exposant les deficiències que poden comportar perillositat a les obres de la entrada a 
l’IVAM-CADA i al carrer Sant Francesc. En ambdós casos les obres de condicionament han 
sigut recents.

Respecte a aquesta qüestió, volem saber:

    • El govern ha trobat deficiències en aquests punts que faça perillós el trànsit de persones 
amb mobilitat reduïda?
    • Si és així, quines seran les accions a prendre i amb quins terminis? Si es tracta d’una 
obra recent, correspondria a l’empresa assumir les despeses?
    • Hi ha hagut contactes específics amb els col·lectius implicats sobre el compliment dels 
acords de la moció presentada per Avanzar en desembre de 2020?»

Sr. Alcalde:
Gràcies, li contestarà el Sr. Martínez.

Sr. Jordi Martínez:
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Moltes gràcies de nou. Bé, per contestar un poc a la primera pregunta, si hem trobat 
deficiències. Em remet a un informe que s’ha fet des dels departaments tècnics de la casa, 
que diu que: «Vistes les manifestacions que s’han fet sobre les obres a realitzar en l’accés a 
l’edifici del CADA, cal indicar que aquestes han suposat una millora puntual de l’accés al 
recinte mentre es tramita l’expedient d’obres de millora de l’entorn, com es va demanar per 
part dels membres de l’associació. Les obres han comprés les actuacions següents: 
l’ampliació de superfície de vorera tant en l’entrada al recinte com al de vianants d’enfront, 
l’eliminació de la rigola de fosa i la nova pavimentació amb paviment tàctil indicador 
direccional i paviment tàctil indicador de vertiment constituïda en peces amb botons de 
forma troncocònica. El desplaçament de l'embornal fora de la zona enrasada del pas de 
vianants. Les obres no han modificat l’amplària de les voreres ni les pendents longitudinals i 
transversals, actuació que està prevista en les obres de millora de l’entorn. No obstant 
l’anterior, s’ha acomplit la normativa en matèria d'accessibilitat en la qual s’indica que en les 
zones urbanes consolidades, quan no siga possible el compliment d’alguna d’aquestes 
condicions, es plantejaran les solucions alternatives que garantisquen la màxima 
accessibilitat. I respecte a l’accessibilitat de Sant Francesc cal indicar que el projecte 
d’execució de les obres incloïa un annex d’accessibilitat en el qual es valorava i proposava 
les actuacions a realitzar a l’obra, tenint en compte que es tracta, de nou, d’una zona urbana 
i consolidada i que les obres s’han executat acomplint el projecte, així com a l’annex 
d'aquest. La normativa d’aplicació indica que tot itinerari per als vianants accessible haurà 
de discórrer sempre de manera confrontada o adjacent a la línia de façana o element 
horitzontal que materialitze físicament el límit edificat a nivell de sòl, per tant, al llarg de tot el 
carrer Sant Francesc s'acompleix la normativa, ja que les obres han creat una plataforma on 
existeix itinerari accessible als dos costats del carrer, així mateix i tenint en compte l’anterior, 
per poder donar servei a les terrasses dels bars, s’ha unificat un criteri per a les 
autoritzacions d'aquestes, deixant sempre la banda accessible a un dels dos costats del 
carrer, d’1,8 metres. Al centre del carrer de manera que no baixe l’itinerari per als vianants 
accessible s’han col·locat les reixetes dels embornals acomplint les necessitats, també 
necessitats d’evacuació de les aigües d’escorrentia superficial. Aquestes reixes tenen les 
dimensions necessàries per a la correcta captació de les aigües en funció de cabdal i la 
pendent del carrer, no podem garantir el correcte funcionament de la xarxa d’aigua pluvial 
amb reixetes de només 1 cm, d’amplària. També cal indicar que les obres realitzades a les 
places Ramon i Cajal i Creu Roja sí que tenien aquestes reixetes d’1 cm. d’aigua, perquè no 
tenien canals d’acollida de les aigües pluvials com en el cas del carrer Sant Francesc, 
d’acord amb l’article 12 de l’ordre 561 de 2010, d’1 de febrer, i el 6 d’agost de 2021, s’ha 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, de 23 de juliol, un document pel qual es desenvolupa 
el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats, document que serà d’aplicació a partir del pròxim 2 
de gener de 2022 i que, entre altres coses, modifica la dimensió màxima de les obertures de 
reixetes que passen d’1 cm a 1,6 cm.». Sobre quines són les accions a prendre i quins 
terminis; obligatorietat no hi ha cap de prendre cap determinació. En aquest cas, d’acord 
amb els informes tècnics de la casa, i si hi ha hagut contacte específic amb els col·lectius 
implicats sobre el compliment dels acords de la moció presentada per Avançar en desembre 
de 2020. Jo ja vaig tindre una reunió ací per presentar, exclusivament al col·lectiu Avançar, 
el nou pla d’accessibilitat, vam estar parlant sobre distintes qüestions d’una comissió de 
seguiment. En la presentació pública que vam fer, a banda del col·lectiu Avançar, col·lectius 
veïnals i col·lectius de majors i altres col·lectius interessats que volien aportar coses al tema 
de l’accessibilitat, van tindre..., bé, i grups polítics que crec que alguns de vosaltres estàveu, 
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vam tindre aquesta reunió pública en les quals es va contar com anava a ser el pla 
d’accessibilitat de la ciutat, el contemplat tot eixe pla d’accessibilitat i quines intervencions 
teníem previstes en les quals, per aquest any que ve, els quals vam traslladar a tots els 
grups de l’oposició, però a tots els grups que van participar en aquestes reunions perquè 
manifestaren la seua inquietud o la seua voluntat d’aportar qüestions a aquest.

Sr. Alcalde:
Formula el prec?

Sr. González:
Gràcies.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig els següents precs:

«Per tot açò realitzem els següents prec:

PRIMER.- Que amb caràcter d'urgència es rectifiquen les obres esmentades, garantint la 
seguretat i el compliment de les obligatòries normatives d'accessibilitat.

SEGON.- Que les obres i actuacions en matèria d'accessibilitat es plantegen a la Comissió 
Municipal d'Accessibilitat.

TERCER.- Que es facen efectius tots els acords de la moció presentada per Avanzar en 
desembre de 2020.»

Sr. Jordi Martínez:
A veure, el primer punt: «Que amb caràcter d’urgència es rectifiquen les obres 
esmentades», d’acord amb el que diuen els informes tècnics, no cal rectificar-les. «Que les 
obres i actuacions en matèria d’accessibilitat», que és el punt 2, «es plantegen a la Comissió 
Municipal d’Accessibilitat». A veure totes les obres d’accessibilitat, les..., no les obres del pla 
d’accessibilitat, sinó totes les obres que estan en la ciutat, hui mateix estem treballant en 
distints punts, però qualsevol intervenció de la brigada d’obres o de qualsevol empresa 
contractada, totes compleixen la llei d’accessibilitat, no podem traslladar totes les obres a la 
Comissió d’Accessibilitat perquè seria una comissió que estaria en continu, açò seria una 
permanent continua de reunions de la Comissió d’Accessibilitat, perquè hui quan canviem un 
fanal o quan canviem qualsevol intervenció en una vorera, no haurem de comunicar-ho a la 
Comissió d’Accessibilitat, encara que prenem decisions que afecten l’accessibilitat. I que es 
facen efectius tots els acords de la moció presentats per Avanzar en desembre de 2020, ja 
vam parlar en aquesta reunió pública que sí que volíem constituir una Comissió 
d’Accessibilitat en la qual es pogueren parlar d’aquests temes i que no només Avanzar, sinó 
distints col·lectius pogueren participar en aquesta i continuarem apostant per l’accessibilitat 
de la ciutat com es va aprovar en aquest saló de plens, tots els anys invertint en aquesta. De 
totes maneres, a mi el que en sorprén és una cosa, que a vegades, vostés, Guanyar com a 
grup, que sempre qüestionen el públic i el que no és públic, que probablement li donen més 
valor a un informe extern que a un informe dels mateixos funcionaris de la casa.

Sr. González:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256603147734 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

Gràcies. Bé, parlem de dos assumptes, parlant de les deficiències de les obres, la del 
CADA, per exemple, veiem que l’obra feta, encara que siga parcial i sabem que el pla 
d’accessibilitat diu que s’ha de fer al final l’actuació integral, no?, ampliant les voreres en tot 
el recorregut, que és el que s’ha fet, que és el que s’ha demanat, des de Avançar, per 
exemple, des de fa molt de temps. Veiem que, al final, per accedir, encara, en l’obra puntual 
que s’ha fet, per accedir al CADA, s’ha de vindre per la calçada, des del Parterre, per 
exemple, perquè, al final les voreres no són accessibles en els itineraris i al final, també, la 
rampa que s’ha fet, se’ns ha manifestat que es perillosa per a cadires de rodes que al final 
tenen perill de bolcar, jo això no sé si..., no sé com es valora, però enteníem també que es 
podria valorar en la Comissió d’Accessibilitat. Respecte a l’obra del carrer Sant Francesc, 
parlant d’un factor que no..., d’un punt que no, que no ha parlat vosté, hem vist que la llei diu 
clarament que els buits de les reixetes ubicades en àrees d’ús de vianants s’orientaran en 
sentit transversal a la direcció de la marxa tal com estan col·locades en la major part de la 
ciutat, i en el carrer Sant Francesc veiem que estan ubicades en forma longitudinal, i açò 
crec que és objectiu, no hi ha massa interpretació, o transversal o longitudinal, no soc tècnic, 
ha dit vosté que, que hi ha una necessitat d’educació d’evacuació d’aigües que  s’ha de 
complir, però entenc jo que no s’ha d'incomplir la llei per a, per una necessitat, no?, sense..., 
ens ve al cap que es podrien posar més reixetes si fera falta més evacuació, però al final 
crec que no ha de ser una opció incomplir la normativa per una necessitat. I al final, es 
podria..., pense que estes coses es podrien fer..., s’haguera fet a la primera bé i si no s’ha 
fet, vull dir, no passa res per haver-se equivocat, s’han equivocat altres vegades els tècnics i 
tots som humans i no hi ha ací cap problema. Al final, el problema és no voler escoltar els 
col·lectius que estan més implicats i que tenen aquestes necessitats i que veuen, no com 
una qüestió de gust, que es queixen de tot, sinó com una qüestió de necessitat. Al final 
enteníem que la Comissió Municipal de Sensibilitat, que veiem que no s’ha concretat des de 
la seua creació, abans, no s’havia concretat massa, m’alegre que ara es tinga aquesta 
decisió per a crear-la, perquè les altres intervencions que s’havien fet al respecte no ho 
veien molt clar, però enteníem que podrien haver-se evitat aquestes coses si existira 
aquesta comissió i es consultaren aquests aspectes, sobretot, potser en obres més 
importants o, simplement, de forma consultiva, ni a priori, totes les obres s’han de passar per 
ací, però enteníem que es podrien consultar aquests aspectes amb els col·lectius implicats i 
açò milloraria, és tan simple com això.

Sr. Jordi Martínez:
A veure, torne a dir-li, respecte al CADA, va haver-hi una petició de membres d’Avanzar que 
li van dir al regidor de Cultura, i jo, si no recorde malament, a mi també: «escolta, mentre 
estan pendents totes les obres d’accessibilitat de l’entorn, que saben que és una de les 
propostes que va en aquesta segona fornada, en aquesta segona no, en aquesta..., de la 
legislatura, en aquesta segona anualitat, d’inversions en accessibilitat, va i es valorarà per 
part d’aquesta comissió i, potser, diuen que l’entorn del CADA no s’ha de fer, no podem ni 
entrar al CADA, estaria bé que férem una coseta per mentre ix això poder accedir al CADA»,  
això es va parlar per membres d’Avanzar amb el regidor de Cultura, d’acord? Però torne a 
dir-li, com diu l’informe, s’ha donat en aquestes obres acompliment a la normativa en matèria 
d’accessibilitat. Aleshores, jo no, vosté diu: «és que a vegades pot ser que els tècnics 
s’hagen equivocat», no li dic que no, però jo pregunte i quan aquestes persones em 
pregunten o quan vosté em pregunta en aquest ple, vaja als tècnics i dic: «escolta, que ha 
passat al carrer Sant Francesc?, no hem respectat la llei d’accessibilitat», i et diuen: «no», 
es respecta totalment i en el CADA que ha passat?, no, jo dic: «no us haureu equivocat?», 
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no, què fem?, vostés diran què fem a partir d’aquest moment, si els tècnics diuen que això 
està ben fet, considerarà que està ben fet, jo, almenys, sempre em base en els criteris 
tècnics de la casa, que vinga un informe d’un tercer d’una altra entitat, jo no ho puc valorar, 
jo he de valorar el que diuen els tècnics de la casa, i per això, defense la postura, tan 
vehement, perquè és que al final ací ens haurem de basar en el que diuen els tècnics de la 
nostra casa, que vostés sempre estan demanant-nos que siga públic, que siga públic, que 
siga públic, ostres, açò és públic. Després en el carrer Sant Francesc vosté m’ha dit el tema 
de les reixetes, jo no ho sé, hi ha un projecte que compleix la normativa d’accessibilitat i així 
s’ha fet, vosté ho qüestionarà, jo ho qüestionaré, però quan jo trasllade la seua preocupació, 
i és més, aquest projecte s’ha acabat fa un any, ací no hi ha hagut cap reclamació fins un 
any després, ací no ha entrat, no, no, vull dir-te, és prou important, el projecte va tindre un 
procés d’exposició pública, que la gent, jo conec a la gent d’Avanzar i treballa molt en aquest 
sentit i consulta els projectes i va darrere dels projectes i va seguint-los i en aquest cas no 
ha passat res, un any després es donen compte que les reixetes van en sentit longitudinal, 
jo no sé si serà així, jo he preguntat: «açò impedeix l’accessibilitat», i m’han dit: «no». 
Doncs, mire, senyor González, jo seguisc confiant en els tècnics municipals, però no per res, 
és que no tinc més remei, és que és la meua obligació, i seria també la seua.

21. 25331/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PRECS RESPECTE ALS AUGMENTS DELS NIVELLS D'OZÓ I LA 
SUPERACIÓ DEL NIVELL D'INFORMACIÓ

El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig les preguntes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dissabte 14 d'agost es va registrar a l'estació de mesurament Verge dels Lliris un 
nivell d'ozó troposfèric que va arribar a 197 μg/m3 d'ózó troposfèric. Açò superava el nivell de 
180 μg/m3 d'ózó troposfèric considerat com a llindar d'informació. Esta superació d'eixe nivell 
obligava obliga les autoritats autonòmiques a informar immediatament pels mitjans de 
comunicació (ràdio, televisió, premsa, internet, etc.) de manera clara i comprensible sobre 
els nivells registrats i les mesures que vagen a adoptar-se. 

Encara que es tracta de superacions de nivells alts de contaminació durant un període de 
temps breu, suposen un risc per a la salut humana dels grups de població especialment 
vulnerables: infants, persones majors, dones gestants i persones amb problemes respiratoris 
o cardiovasculars.

Per tant és especialment important advertir les persones més sensibles a la contaminació 
atmosfèrica perquè es protegisquen evitant els esforços físics i els exercicis a l’aire lliure en 
les hores centrals del dia i la vesprada. També han d’informar sobre la previsió d’evolució de 
la contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

Respecte a açò volem saber:

 L'Ajuntament d'Alcoi tenia constància d'estes superacions dels nivells marcats?
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 Quines accions o gestions s'han realitzat des de l'Ajuntament respecte a esta 
qüestió?»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. A veure, respecte a si teníem constància? No, no teníem constància, 
sembla que ens vam..., nosaltres ho hem conegut a posteriori, sembla que es va produir el 
dia 14 d’agost, entre les 6 i les 7 de la vesprada. Quines accions o gestions? Com que no 
teníem constància no, no vam fer, evidentment, no sabíem res ni vam fer res al respecte. 
Evidentment, estem totalment d’acord en el que seria l’exposició de motius que vosté ha fet, 
d’acord?

Sr. González:
Espera que estic ja..., perdó, disculpa, que és un altre assumpte, sí, no, no, és que...

Sr. Silvestre:
Tranquil, tranquil.

Sr. Alcalde:
No, és que estava patint perquè està sense mascareta ací en tots i estic patint. 

Sr. González:
D’acord. Bé, al final, enteníem això que, bé..., llig, llig el prec, perdó, disculpes. Els punts del 
prec que demanem són:

«PRIMER.- Donats els riscs esmentats per a la població, que des de l'Ajuntament d'Alcoi es 
reclame a Conselleria que es complisca la legislació (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire) i s'informe adequadament sobre les superacions 
del llindar d’informació. 

SEGON.- Que des de l'Ajuntament d'Alcoi es prepare també un protocol per a informar 
públicament d'estes circumstàncies quan siga necessari.»

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, traslladarem, evidentment, li ho preguntarem al que seria l’àrea de Salut i la 
Conselleria, però també li dic que vosté forma part del que seria el Botànic i a través de la 
seua diputada, Estefania Blanes, també poden preguntar i reclamar a la Conselleria. Quant 
a què anem a fer des de l’Ajuntament d’Alcoi? Mire, quan tinguem nosaltres la nostra xarxa 
de sensòrica operativa el que es vol fer és que es puguen consultar les dades en temps real 
i també generar alarmes que ens permeten alertar la ciutadania quan se superen 
determinats valors i, evidentment, també hem de tindre clar que ja sabem tots que per a 
lluitar contra aquestes coses, doncs, hem de reduir el CO₂, per baixar el trànsti i donar 
suport al qual seria un pla de conversió en zona de vianants com el que tenim ací i altres 
qüestions que jo crec que tots els que estem ací a l’Ajuntament estem d’acord per afavorir i 
per lluitar contra el canvi climàtic i aquesta contaminació.

Sr. González:
Sí, estem tots d’acord què, bé, primer què s’hauria d’haver informat la població i al final 
enteníem que la sol·licitud que li féiem a l’Ajuntament per a sol·licitar a Conselleria era una 
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qüestió de fer més pressió encara que perquè ho fera, perquè semblava una mesura 
necessària per a protegir la ciutadania. Respecte a les mesures locals entenem que..., bé, si 
ens deia que no es coneixien, entenc que no es pot fer res. Però, al final si ara en les noves 
sensòriques podran conéixer i es podran ja no previndre que és el que va passar, però mirar 
l’evolució de les mesures i es pot elaborar alguna espècie de protocol simple per a fer, per a 
comunicar a la població, doncs, genial, i totalment d’acord amb la presa de mesures per a 
reduir el trànsit rodat i totes aquestes contaminacions. Gràcies.

Sr. Silvestre:
Sí, de totes maneres cal entendre que davant d'alertes d’aquest tipus, clar, una alerta 
puntual o un dia, doncs, convindrà amb mi que, de vegades, és molt complicat, clar, si per 
exemple estiguérem parlant d’uns llindars que es mantingueren en el temps durant això, 
clar, és molt més fàcil, però clar, un no sé, el dia, aquest dia si era un dissabte o un 
diumenge, a les 6, dius, detectes l’alarma, clar, a no ser que hi haja alguna cosa tot 
automatitzada, és fàcil això, però si no està automatitzat, clar, mentre ho detecten, avisen i 
fan, al final dius: «són les..., a les 8 m’he adonat», clar, si era a les set, em referisc jo que 
entenguem que és difícil davant, evidentment, a alguna cosa que fora sostinguda o si hi ha 
hagut, a vegades, incendis d’empreses que s’han alliberat gasos d’aquests perillosos que sí 
que afecta la gent, es recomana de seguida que tanquen, que no isquen i coses d’aquestes, 
d’acord? Però bé, estem treballant en el tema.

22. 25064/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE EL MUBOMA
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Voy a realizar las preguntas.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas?

“
 ¿Quién realiza las funciones de mantenimiento y limpieza del museo de 

bomberos?
 ¿Con qué frecuencia se realizan?
 ¿Se realiza inspección física de los paneles solares?
 ¿El rendimiento de los paneles solares es óptimo?
 ¿Ha disminuido la producción eléctrica?”

Sra Zamorano:
Bon dia, moltes gràcies. Jo, crec que vosté sap, igual que tots els que estem ací que 
el MUBOMA és provincial, per tant, jo crec que totes aquestes preguntes les haurien 
de formular a la Diputació, no al Consistori, i a més, el Consistori no té cap potestat 
per a exigir cap acompliment ni cap neteja d'unes plaques que al final és una activitat 
seua, però no conforma el que és l’estructura de l’edifici que encara podríem tindre 
una actuació pel tema de l’ITE i tal, però en aquest cas ni això, vull dir, que si tenen 
qualsevol dubte bé anant al MUBOMA i preguntant-ho, formulant aquestes qüestions 
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en el MUBOMA, supose que la Diputació les contestarà, però no a través de 
l’Ajuntament, perquè no tenim cap facultat per fer-ho.

Sr. Abad:
Claro, si.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, presenta el siguiente ruego:

“
 Que el Gobierno Local, inste al organismo responsable para que actúe sobre 

el MUBOMA, y se limpien y reparen los paneles rotos o defectuosos.”

Sra. Zamorano:
Jo crec que ja li he contestat en les preguntes, estaria bé que vosté mateix traslladara com a 
grup eixes qüestions al MUBOMA que perfectament podria fer-ho.

Sr. Abad:
Vale, lo haremos pero siendo una edificación que está dentro de la ciudad de Alcoy y que 
últimamente la zona pues no está en unas condiciones aceptables, porque hace tiempo que 
la ladera del rio, tanto el cauce del rio, ha habido un desprendimiento también, pues yo 
pensaba que el Ayuntamiento tendría algo que hacer pero en este respecto, pero que 
nosotros transmitiremos estas preguntas y estas quejas al Diputación.

Sra. Zamorano:
Com li he dit, sobre el llit del riu, sobre les coses que conformen part de les infraestructures 
urbanes, es pot actuar o es pot requerir aquesta actuació, però sobre unes plaques solars 
en un edifici privat, de la mateixa manera que no es pot actuar ni requerir res a aquesta 
administració, tampoc se li pot requerir a cap empresa que puga tindre en el seu sostre 
aquestes plaques, estem en el mateix supòsit.

23. 25064/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE ELS INCENDIS EN EL LLIT DEL RIU.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas:

“En reiteradas ocasiones, desde VOX Alcoy hemos manifestado nuestro descontento con la 
situación de la zona del cauce del rio.

El señor Silvestre, siempre nos ha ratificado que la situación del cauce del rio, es 
espectacular, incluso mencionó el “empoderament de la vegetació”…

Cuando todo esta verde, es una cosa, pero en la época estival, que no llueve, la situación 
cambia, la vegetación se seca y necesita mas atención.

Durante el mes de agosto, se han producido dos incendios en el cauce del rio, que fueron 
rápidamente controlados, uno cerca del MUBOMA y el otro cerca de la zona de juegos 
infantiles.
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También hay zonas en las que no se desbroza, y en las que si, no se recogen los restos y 
esto provoca una masa forestal que puede propiciar los incendios en estas fechas.

He podido comprobar en otros municipios, que los restos de desbroce se recogen, esto no 
solo embellece el entorno sino que evita los posibles incendios.

Por lo que pregunto:

 ¿Que medidas preventivas se han tomado para evitar futuros incendios en el casco 
urbano?

 ¿Por qué y quién decide no recoger los restos de desbroce?
 ¿En que ordenanza, contrato o documento queda reflejado?
 ¿Se ha realizado la revisión del Plan Municipal de Prevención de Incendios 

Forestales?

En caso negativo, ¿porque no, si así consta en el mismo Plan?”

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. Bé, jo crec que ja és massa conegut la diferent perspectiva que tenim del 
llit del riu vostés i nosaltres, però bé, no entrarem ara en debat en això. Quant a mesures 
preventives, a veure, el que es fa és desbrossaments de solars, revisió i instal·lació 
d’hidrants i en solars, ja ho hem dit moltes vegades, no es recull el residu, es tritura la 
vegetació igual que en les infraestructures de prevenció forestal, seria, ja ho hem dit moltes 
vegades, a més que seria inviable recollir-ho, perquè és complicat. ¿En que ordenanza, 
contrato o documento queda reflejado?, no està reflectit en cap normativa, és a dir, una 
manera de treballar, una metodologia de treball. ¿Se ha realizado la revisión del Plan?, la 
revisió ja està redactada, ara s’ha fet la consulta pública prèvia i s'iniciarà el que seria el 
procediment d’aprovació, tant del pla de prevenció d’incendis com del pla local de cremes, 
d’acord.

Sr. Abad:
Realizo el ruego.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“Realizo el siguiente ruego, 

 Que los residuos vegetales generados por lo trabajos de cuidado y limpieza 
de las zonas verdes y/o ajardinadas, sean recogidos y depositados en los 
lugares destinados para ello.”

Sr. Silvestre:
Bé, no li accepte el prec perquè, torne a insistir, és una manera de treballar, una 
metodologia de treball. Evidentment, en totes aquelles zones que puga afectar a la via 
pública, voreres, carrers, carrils bicis o d’altres, que, a més a més, estan formigonats, estan 
enquitranats, on hi ha sòl, allí sí que s’arreplega, però on n’hi ha sòl i terreny, el que es fa és 
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que es tritura i es deixa perquè és una matèria que es descompon i nodrix el mateix sòl, i 
torne a insistir, és una manera de treballar, si vostés estigueren en el govern potser ho faria 
d’una altra manera, però açò el que es busca, en definitiva, és que aquests ecosistemes o 
aquests llocs, perquè estem parlant, en aquest cas, en la zona del riu que està tota amb 
formigó,  l’únic que s’ha fet ara que està tan de moda allò de renaturalitzar la ciutat, doncs, 
açò després de no sé quants anys de l’obra, s’està renaturalizant, i tinga en compte que, al 
final, nosaltres la prevenció d’incendis, ens preocupa, sobretot, i insistim molt en la interfase 
del perímetre de la ciutat, ja en les zones boscoses, us hem de centrar sobretot ací, que 
després açò va a temps o fins i tot per part dels grups polítics a vegades insisteixen: “mira, hi 
ha una zona ací que pot afectar això…”, es treballa també ací, i anem treballant, d’acord? És 
a dir, moltes vegades si es detecta una zona concreta amb perill, perquè potser se'ns ha 
escapat o el que siga, es treballa també. Però, insistisc, encara que treballem, si hi ha sòl 
allí, es queda allí, d’acord.

Sr. Abad:
Bueno, pues este punto de vista no es solamente mio, hay muchísimos ciudadanos en Alcoy 
que también se quejan en redes sociales continuamente de esto. Ya le puedo decir yo que 
yo actuaria de otra manera, ya está. Gracias.

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, no insistiré més, evidentment, i jo també conec a molts que opinen totalment el 
contrari.

24. 25064/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT PER A LA 
REALITZACIÓ D'OBRES DE MILLORA EN MASSES I TERRENYS FORESTALS 
MUNICIPALS
Sr. Abad:
Realizo las preguntas:

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas:
“

 ¿Se ha recibido la subvención?
 ¿Donde y como se ha invertido esta subvención de 50.000 €?
 ¿Que tipo de actuaciones se han realizado?
 ¿Ha sido suficiente para la realización de las obras necesarias?”

Sr. Silvestre:
A veure, sí…, perdó, sí que s’ha rebut la resolució informada per..., de la mateixa 
adjudicació de la mateixa, crec que es va fer públic, d’acord? S’ha invertit? Sí, la inversió 
s’ha fet en la finca del Mas de la Cova, en La Canal. Actualment està la Diputació en procés 
de licitació de l’obra, ja que l’executa directament la Diputació. És a dir, aquestes 
subvencions les trau la Diputació, les dissenya la Diputació i les executa la Diputació, 
nosaltres l’únic que fem és fer propostes i un poc encaminar-los i dir-los on ha de fer-se tot 
concretament. Quin tipus d’actuacions s’han realitzat? Es realitzaran treballs de silvicultura, 
eliminació d’arbres i branques caigudes, resalbeig de carrasques, plantació de cultius per a 
millorar la fauna, etc. Ha sigut suficient per a la realització de les obres necessàries? El 
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projecte el va redactar la Diputació i és proporcional al que seria la dimensió de la finca, 
d’acord?

25. 25064/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE EL VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL EN PREVENCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS ESTIU 2021.
Sr. Abad.
Formulo las preguntas.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas:

«
 ¿De cuantas plazas se dispone para participar en el voluntariado en 

prevención de incendios forestales?

 ¿Se han cubierto todas las plazas?

 ¿Que gasto a supuesto este voluntariado a la administración local?

 ¿Quien se encarga de dirigir y supervisar las funciones del voluntariado?

 Relación de funciones, actuaciones, ubicaciones y horarios del voluntariado. 

 ¿ACIF recibe apoyo de este voluntariado? En caso afirmativo, ¿cual?.”

Sr. Silvestre:
Sí, les places són 36, en principi sí que s’havien cobert totes les places, però a vegades hi 
ha alguna baixa d’última hora, estic parlant de voluntariat i que estan també les 
circumstàncies personals. Quina despesa ha suposat? 12.000 euros. Qui s’encarrega de 
dirigir i supervisar? Evidentment, es fa des del departament, però es contracta també una 
persona que és una coordinadora formadora, d’acord? Relacions de funcions, actuacions, 
ubicacions i horaris? Als matins fan treballs de formació, fan tota una sèrie de tallers de 
formació, i a la vesprada es dediquen a fer tallers de vigilància en punts fixos, rutes a peu i 
en bicicleta. Diu: «¿ACIF recibe apoyo de este voluntariado?» A veure, ACIF no té cap 
relació en aquest voluntariat directament, però sí que es complementa, és a dir, el 
voluntariat forestal municipal té lloc de dilluns a divendres i ACIF i Charly Alpha ho fan els 
caps de setmana. 

26. 25064/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES I PREC SOBRE LA NETEJA DE PINTADES, CARTELLS I ALTRES.
Sr. Abad:
Gracias, Sr. Alcalde:

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas:
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“De forma progresiva, durante los últimos años, el municipio de Alcoy se ha visto afectado 
por el aumento de la contaminación visual provocada por los Grafitis y cartelería.

Actitudes irresponsables por parte de estos individuos con el medio urbano y con sus 
conciudadanos, que dañan y afectan la imagen de nuestro municipio y su entorno, alterando 
la convivencia entre los vecinos y creando perjuicios no solo a la propiedad pública sino 
también a la propiedad privada.

Los “grafitis”, las pintadas y otras conductas incívicas, no sólo devalúan el patrimonio público 
o privado y ponen de manifiesto su deterioro, sino que provocan una degradación visual del 
entorno, que afecta a la calidad de vida de los vecinos y visitantes.

Según queda redactado en la Ordenanza de Higiene Urbana del municipio de Alcoy, en su 
articulo 8, Actuaciones especiales, dice que:

 Las actuaciones especiales en propiedades publicas como son la limpieza de 
pintadas, carteles, vertederos incontrolados y otros, en lo que no se pueda 
determinar la autoría de la acción o que haya de realizarse de forma subsidiaria, es 
responsabilidad de los servicios municipales.

También, en su articulo 12.7, 

 Se prohíbe cualquier clase de pintadas, inscripciones, adhesivos, carteles, etc, en la 
vía pública, tanto sobre sus elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario 
urbano, como sobre los muros, paredes de edificios, fachadas, estatuas, 
monumentos y cualquier elemento externo de la ciudad, como son cabinas, 
contenedores, quioscos, rejas, papeleras, farolas, etc. a excepción de las 
autorizadas expresamente por los servicios municipales correspondientes. El 
responsable de la infracción del contenido de este artículo serán los particulares o 
entidades anunciantes sin perjuicio de exigir las responsabilidades, en la que incurra 
el autor material de los hechos a los que se refiere este articulo.

Y así podríamos seguir redactando otros artículos más.

Por lo que pregunto:

 ¿qué protocolo de actuación se sigue para la limpieza de pintadas en edificios 
públicos y mobiliario urbano?.

En caso afirmativo, ¿cual y como se aplica?

 ¿qué protocolo se sigue para el control y retirada de carteles de la vía pública?

En caso afirmativo, ¿cual y como se aplica?

 ¿cuantas actuaciones se han realizado durante el año 2021 hasta hoy?

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523406256603147734 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

 ¿existe algún listado de actuaciones realizadas y/o pendientes?, ¿como se 
clasifican?

 ¿cuantas sanciones se han interpuesto?

 ¿que seguimiento realiza el departamento responsable?

 ¿puede un ciudadano, Asociación o colectivo, reparar algún desperfecto en el 
mobiliario público urbano por propia iniciativa?”

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, en quant a la primera pregunta, quin protocol d’actuació?, el que es fa és 
l’empresa Fomento y Construcciones s’encarrega de la neteja. Quan es detecta un grafiti per 
qualsevol departament municipal o per avís extern, el que es fa és sol·licitar enseguida la 
neteja a la pròpia empresa. «Control y retirada», el mateix, quan es detecta, algun cartell, de 
fet, fins i tot, la mateixa empresa alguna vegada ho ha fet al revés, és a dir, ho ha retirat i 
ens ha avisat, d’acord? Algun cartell (....), etc. Avís d’algun animal, propaganda, etc., es 
crida a l’empresa o a les persones per a informar que no està permés i que ho tenen que 
retirar, i de fet, la majoria ho fa, d’acord? Actuacions? Ara com ara, em van dir que en 
trauran informe, d’acord? De totes les actuacions que han fet, pel llistat que diu a 
continuació. Quantes sancions s’han interposat? Em diuen des del departament que cap, sí 
que s’han fet tasques de prevenció avisant i, després, sinó es retiren, es confirma que no ho 
han retirat, es sanciona, però torne a repetir que la majoria de vegades ho retiren, no per 
res, sinó pensem també que és una bona tasca informar i conscienciar a la gent i no 
directament en aquest cas multar. Estem parlant de quan es posa algun cartell, no de grafitis 
ni coses d’estes  perquè ja sap que açò, que això és molt difícil de controlar. I quin 
seguiment realitza el departament responsable? Doncs, avisar al responsable i sinó els 
coneix els demana a Fomento y Construcciones la seua retirada i si el responsable no ho fa, 
no ho retira, aleshores sí que s’obri el corresponent expedient sancionador. I quant a si 
algun ciutadà o col·lectiu pot reparar algun desperfecte? A veure no s’ha donat el cas, però, 
de qualsevol manera s’hauria d’avisar i coordinar en el departament responsable per tractar-
se de mobiliari públic i no siga cosa que si tu (....) no es facen coses, que no complisquen la 
normativa o que vagen en contra d’altres qüestions.

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“
 Al departamento responsable, incidir en la limpieza y rehabilitación de los edificios, 

instalaciones y mobiliarios públicos, como el cumplimiento y aplicación de las 
ordenanzas.”

Sr. Silvestre:
Sí, acceptem el prec, així es fa quan es detecta una incidència i si s’actua, però, atenció! 
Aquest fet no vol dir que la gent deixe de portar cartells o de fer pintades, és a dir, que està 
treballant-se , es treballa. Vosté, de totes maneres, si té alguna cosa especial conforme ho 
ha fet en diverses ocasions en altres coses, ens ho trasllada a mi o al departament i 
immediatament, en la mesura que es pot, s’actua ràpidament. Gràcies.
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Sr. Abad:
Agradezco que nos acepte el ruego y seguiremos comunicándole los defectos y grafitis y 
carteles que veamos que no cumplen la ordenanza. Gracias.

27. 25238/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EL PONT “FRANCISCO AURA”
Lee las preguntas la Sra. Lirio García, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

 «¿Dispone el Ayuntamiento de Alcoy del estudio comprometido por la Conselleria de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sobre el origen de los problemas 
detectados en el puente de Francisco Aura así como sobre la posible solución?»

Sr. Jordi Martínez: Si les parece las hace todas juntas, o le explica la situación del puente y 
sacamos después conclusiones…

Sra. Lirio García:

 «¿Cuáles son las conclusiones del estudio en torno a los daños detectados en la 
infraestructura? 

 ¿Y cuáles son las conclusiones en torno a las causas que han provocado los daños?

 ¿Incluye el estudio una estimación del coste de la reparación?

 ¿Existe previsión por parte de la conselleria para ejecutar la reparación?

 En caso afirmativo ¿Cuál es la previsión?»

Sr. Jordi Martínez: D’acord, moltes gràcies. Si vol li explique més o menys com està tota la 
situació i així jo crec que es contesta a totes les preguntes que vosté fa ací.

Bé, cal dir que el pont Francisco Aura s’inaugura en 2014 i, com totes les obres públiques 
tenen un període, si jo no m’equivoque, d’un any de garantia des de la entrega, llevat que 
tinguen algun tipus de defecte de forma. Al cap del temps, sí que hi ha una deformació en la 
junta de dilatació de la part més pròxima al Viaducte, que és la que jo crec que meneja totes 
les queixes sobre este assumpte, i es va demanar a la Conselleria de Política Territorial que 
es fera un estudi. D’eixe estudi, ja s’han fet una sèrie de tastos, que vostés crec que hauran 
vist que es van fer abans del mes d’agost, durant uns dies, en el pont Paco Aura, i ací ens 
han comunicat que ells entenen que hi ha un defecte estructural, vull dir, en el pont. De totes 
maneres es parla, i sobretot, això és una valoració que fa sobretot l’enginyer municipal, 
perquè han sigut converses entre professionals, no hi ha cap document que estiga remés  a 
l’Ajuntament, de moment, perquè encara està en el procés d’estudi. El que diuen és que 
quan hi ha obres en terrenys, com puga ser de tanta terra, els terrenys s’asseuen, i tarden 
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un temps en asseure’s, i esta poguera ser una de les... de l’assentament que s’haja fet sobre 
el pont.

Per tant, ells el que van a fer es continuar amb una sèrie d’estudis, perquè allí està fent-se 
d’aportacions d’aigües, per exemple, del parc del Viaducte i d’altres terrenys confrontants 
que puguen aportar-li aigua al pont, als extrems del pont, i que puguen afectar o no a 
l’estructura.

De totes maneres, ells van a fer a partir d’este dilluns, va a començar una intervenció que  
farà, al llarg de tres setmanes, farà en eixa junta de dilatació, es llevarà, s’equilibrarà i es 
tornarà a fer la junta de dilatació. Amb la qual cosa, en teoria millorarà l’estabilitat d’eixa 
pendent i la circulació de trànsit allí. Però van a estar pendents de com reacciona eixa junta 
de dilatació, perquè, pel que estàvem parlant, era fins que s’assente el pont, val? I a partir 
d’ací faríem... faran un primera intervenció que comença el dilluns de la setmana que ve, al 
llarg de tres setmanes. Ho dic perquè també públicament ho direm, però es tallaran dos o 
tres dies el trànsit al Paco Aura i faran eixa intervenció de substituir la junta de dilatació, 
equilibrar les dos zones, i fer-les molt millor que estan ara, però continuen treballant perquè 
ells entenen que probablement, i també el temps ens dirà que en eixa reparació d’eixa junta, 
si s’ha desplaçat més el pont o no. De totes maneres, a partir d’ací la previsió que té la 
Conselleria és esta que li dic, una primera intervenció ara, immediata, i ací vore com respon 
el pont, i ja valorar, supose que en qüestió... no és una qüestió de tres mesos ni de huit 
mesos, en un any o tres anys vore com ha reaccionat el pont, i a partir d’ací vore una 
intervenció.

Estan continuant fent eixes aportacions que els deia jo que puguen tindre d’aigües o d’altres 
qüestions lògiques que estiguen fent-se, i quan tinguem l’estudi definitiu el demanarem que 
ens el remeten amb el això a l’Ajuntament.

Aquestes han sigut totes les converses que han tingut els tècnics de la Conselleria amb 
l’enginyer municipal.

28. 25238/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE EL DEBAT DE L’ESTAT DE LA CIUTAT
Llig el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.

«El Govern d’Alcoi va acceptar en la sessió plenària celebrada el 6 de setembre de 2019 el 
següent prec presentat pel Partit Popular:

1. Que l’alcalde convoque, una vegada a l’any, una sessió extraordinària del Ple 
destinada a debatre l’Estat de la Ciutat.

2. Que l’ordenació del debat es consensue en una reunió de la Junta de Portaveus 
convocada a tal efecte.
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Malgrat l’acceptació del prec, el debat no es va celebrar ni l’any 2019 ni l’any 2020.

Per tot l’exposat presentem el següent 

PREC

 Que el Govern d’Alcoi acomplisca el compromís adquirit en setembre de 2019 i 
convoque anualment una sessió extraordinària del Ple destinada a debatre l’Estat de 
la Ciutat».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, a vore, contat així sembla que no hem volgut 
convocar eixe debat de la ciutat. Si vosté recorda, el que es va acordar és que es 
traslladaria a la Junta de Portaveus este prec, i allí es debatria com, de quina manera, quan i 
amb quines condicions, a pesar que dubtàvem molts que açò no fora una substitució del ple 
de pressupostos, on sí que es pot materialitzar eixe estat de la ciutat i donar-li solucions, no? 

De totes maneres, en estos dos anys serà un incompliment de la Junta de Portaveus, no 
serà un incompliment d’este govern, perquè en la Junta de Portaveus vostés no han tornat a 
proposar cap qüestió en este sentit, i jo crec que vosté, que és el més interessat, o 
semblava més interessat, o semblava més interessat eixe dia, haguera pogut en estos dos 
anys també haver presentat una iniciativa sobre com està este tema, afrontem-lo, parlem-lo, 
decidim si sí o si no, i vore quines qüestions són. Jo li ho vaig dir en l’anterior debat sobre 
este tema, jo entenc que propostes econòmiques en tenim ací... perquè vosté parlava de 
propostes estratègiques, no? Més que econòmiques, perquè diem que si tenim un debat de 
pressupostos, nosaltres podem acordar ací estratègies que si no es materialitzen en diners, i 
vostés són també els que han d’ajudar a reflectir-ho en uns pressupostos, seria difícil poder-
ho fer.

Sobre propostes estratègiques, podem parlar, però jo crec que no un debat de la ciutat. Jo 
crec que parlem tots els mesos de qüestions estratègiques de la ciutat. Vosté ha parlat ara 
d’un model de Rodes sí, Rodes no, ací s’ha discutit mil voltes, no? 

Per tant, podem acceptar el prec, però seguim en la mateixa. Quan tinguem una Junta de 
Portaveus, posem-ho allí, debatem-ho allí, i després traslladem, no tenim cap incompliment, 
probablement siga un incompliment dels que ho han proposat el que no s’haja traslladat a la 
Junta de Portaveus.

Sr. Ruiz: Aleshores, ho portarem a la propera Junta de Portaveus, i confiem que no siga 
necessari tornar a presentar un altre projecte en este Saló de Plens.

Sr. Jordi Martínez: Vosté entendrà que totes les coses que aporta vosté a la Junta de 
Portaveus s’han tractat, diga’m una que no s’haja tractat. Cap. Al final tots els temes que 
vostés porten, com no pot ser d’altra manera, es discutixen, es debat, han portat propostes 
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de medalles, han portat totes les propostes que consideren portar a Junta de Portaveus, no 
ens hem amagat mai de debatre-ho allí.

29. 25238/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC HIMNE OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Llig el prec el Sr. Cantó, regidor del Grup Municipal del Partido Popular.

«L'acte central del 9 d'octubre a Alcoi se celebra en el teatre Calderón amb un concert i el 
lliurament dels Premis 9 d'octubre. En aquest acte es procedeix a donar lectura al manifest 
institucional i al discurs oficial per part del senyor alcalde.

Tot això confereix una especial rellevància a l'esdeveniment que allí convoca a tota la 
societat alcoiana i que ha de ser motiu d'unió de tots sota el mantell de la Constitució 
Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i als seus símbols.

Sobre aquest assumpte, la Llei 8/1984 publicada en el BOE el 4 de desembre de 1984 
exposa que "els símbols de la Comunitat Valenciana han de ser nexe d'unió per a tots 
quants gaudim de la condició de valencians"

I en el Títol II, article tercer, declara com a Himne Oficial de la Comunitat Valenciana l'himne 
de l'Exposició Regional de 1909.

“L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana és l'Himne de l'Exposició Regional de 1909, 
aprovat pels Alcaldes dels molt il·lustres Ajuntaments d'Alacant, Castelló i València el maig 
de 1925.

L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana està constituït per la música, obra d’en José 
Serrano Simeón, i per la lletra composta per en Maximiliano Thous Orts, el contingut del qual 
s'adjunta en la partitura que figura com a annex I a la present Llei.

L'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana podrà interpretar-se indistintament en castellà o 
valencià”.

Per tot això presentem el següent

PREC

 Que en el transcurs d'aquest acte, i en el moment que es considere oportú, 
s'interprete l'Himne Oficial de la Comunitat Valenciana». 

Sr. Llopis: Moltes gràcies, altra vegada. Bé, anem a acabar ja amb una cosa que és 
recurrent i que està cada any demanant-se, perquè jo recorde haver contestat a aquest 
tema. Nosaltres, perquè quede constància, mai li hem dit a la banda el que ha d’interpretar. 
Nosaltres hem dit que lliurement, si volen interpretar l’himne, el poden interpretar. 
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No obstant això, i per evitar el que torne altra vegada a vindre aquest prec o aquesta 
proposta, doncs, el que anem a fer és dir-los a la banda que el toquen directament i que en 
l’acte amb l’himne regional que nosaltres no tenim res, ni contra eixe símbol, ni contra cap 
altre que estiga regit dins de l’Estatut d’Autonomia. I, per tant, el que farem és això. 
Traslladar-ho a les bandes, que tanquen l’acte d’eixa forma, i punt. I acabarem ja, d’una per 
totes, amb un recurrent tema que ve a este Saló de Plens.

Sr. Cantó: Doncs, agrair-ho. Hem sigut recurrents, hem sigut pesats, però, si al final se’ns 
ha fet cas, ens alegrem. Gràcies i, quan tinguem cap tema que siga important o recurrent, 
insistirem les voltes que considerem oportunes. Gràcies.

Sr. Llopis: Jo li ho agraïsc això, però que el què vull que quede constància, és que 
nosaltres mai hem dit que no es toque l’himne de la Comunitat. Per tant, el que anem a fer 
ara és dir-los directament que el toquen per tal que no hi haja més recurrència a este tema.

30. 25260/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER LA RECOLLIDA DE BROSSA PORTA A PORTA
Sra. Guillem: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes les persones, tant les que estan ací 
com a les xarxes, passaré directament a llegir el punt d’acord.

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

«La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament 
separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i 
hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que 
els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions 
dels residus en origen però, en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma 
permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el 
punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i 
sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment. Amb el model porta a 
porta es pot fer la recollida selectiva de totes les fraccions presents als residus municipals: 
1.Fracció orgànica dels residus municipals (FORM), 2. Fracció Resta 3. Materials reciclables 
com el vidre, paper i cartró, envasos 4. Fracció inorgànica dels residus municipals (FIRM) 
Multiproducte, etc.

Per tal que aquest model porta a porta funcione correctament, com a mínim, cal que es 
facen la recollida selectiva porta a porta de la FORM i de la Resta (o, alternativament, de la 
FIRM).

Som conscients que aquest  nou model presenta alguns inconvenients com són la subjecció 
a un horari de lliurament més estricte, suposa un canvi d'hàbits important per a moltes llars, 
cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida (tot i que el FORM es farà de forma 
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més sovint), i finalment el cost de la recollida és igual o una mica superior a una recollida 
selectiva amb contenidors. Tot i això hem de destacar que els avantatges són molt 
superiors:

1. Es retiren els contenidors de la via pública, i per tant es recupera espai públic i està més 
net. No hi ha males olors. I no cal un servei de neteja ni manteniment dels contenidors.

2. Desapareix l'anonimat. Més corresponsabilitat. I per descomptat més control sobre les 
llars que no reciclen correctament. El control de qualitat és directe.

3. Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents 
tipus de residus i usuaris.

4. El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.

5. Reducció global dels residus municipals recollits i, específicament, de la Resta destinada 
a tractament finalista. Es redueix el percentatge de residus no municipals dels que s'acaba 
fent responsable el municipi.

6. En general, alta qualitat de les fraccions recollides.

7. El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de 
gestió, venda de materials i retorn del cànon). Per tant es pot compensar amb el sobrecost 
del servei i fins i tot pot repercutir en la taxa ciutadana.

8. Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, 
especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.

La lluita contra el canvi climàtic ha de ser una prioritat per al nostre municipi, i no sols hem 
de fer grans obres faraòniques per tal d’adaptar les nostres indústries i llars a un consum 
responsable i sostenible (que per descomptat és absolutament necessari), hem de ser 
capaços d’informar la població i fer-la partícip de petites accions que realment poden canviar 
la nostra ciutat, amb una recollida porta a porta podem aconseguir participació generalitzada 
en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeta recollir més quantitat de 
residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció 
Resta que va a tractament finalista, a més a més s’aconsegueix un municipi més net: amb la 
retirada de contenidors de la via pública s’eviten desbordaments, problemes de males olors i 
es guanya espai públic, i finalment aquest model dificulta al màxim les opcions de qui no 
vulga realitzar cap mena de separació en origen, limitant a allò just i necessari la recollida de 
la fracció Resta.

ACORDS:

Modificar el plec de condicions de la recollida de residus sòlids urbans RSU, segons l’article 
30 de l’actual contracte, per tal que es puga substituir la recollida de la brossa als 
contenidors per una recollida porta a porta, als barris del Centre i Camí, com a mena de 
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projecte pilot, per tal que, de cara a la modificació del contracte, que expira el maig de 2022, 
puga incorporar-s’hi aquest model de forma global a tota la ciutat».

La Sra. Guillem, regidora del Grup municipal Compromís Alcoi, llig els punt d’acord de la 
moció.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou, senyor alcalde. Sí, bé, respecte a esta moció... 
home!, Compromís ho fa de manera molt fàcil, no? Jo considere que no deu ser tampoc tant 
fàcil agafar un contracte i modificar les seues parts, no? Sobretot quan porta darrere una 
inversió. Perquè imagine que els camions que s’utilitzaven antigament per a la recollida 
porta a porta no són els que s’utilitzen ara per a la recollida dels contenidors. A més a més, 
quan un contracte està acabant-se. Amb açò no vull dir que siga una bona proposta o una 
mala proposta, sinó que hauria d’estudiar-se d’una manera més àmplia i vore de quina 
manera, com, en quines zones es podria actuar. I considere que, per exemple, la comissió 
que vam crear per a tractar estos grans contractes seria un bon punt per a poder estudiar 
precisament este tipus de coses, i arribar a un consens i vore si es pot fer el primer i de 
quina manera, el segon. Gràcies.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde. Desde Vox hemos leído con atención la exposición de 
motivos de esta moción porque siempre tienen guardado un as bajo la manga.

Esta propuesta o iniciativa en principio parece maravillosa, aunque ustedes mismos 
mencionan algunos inconvenientes, como un horario más estricto, el nuevo cambio de 
hábitos en los ciudadanos, el guardar los residuos en casa hasta el día u hora de la 
recogida, y finalmente dicen que el coste es igual o un poco superior a una recogida con 
contenedores, pero seguidamente describe las ventajas, que según ustedes son muy 
superiores. ¿Superiores a qué? ¿Qué datos tienen para poder afirmar esto?

Por ejemplo, hablan de la retirada de los contenedores en la vía pública recuperando 
espacio público y más limpio, se lo compro; pero entonces les pregunto, ¿dónde dejarán los 
vecinos los residuos con el servicio de recogida puerta a puerta?, ¿en la acera dificultando 
la accesibilidad de los viandantes o en la calzada?

Tienen razón en que las personas no somos responsables, pero ¿cómo quieren controlar los 
residuos de los ciudadanos? ¿Van a crear una sección policial de residuos? ¿El operario del 
servicio va a ponerse a abrir bolsa a bolsa o acaso pretenden que los ciudadanos adquieran 
unos distintos tipos de bolsa según el residuo que tengan que eliminar? 

Expliquen cómo se va a gestionar, porque venir a presentar esta propuesta sin tener datos 
que lo corroboren nos parece más publicidad. 

El coste no aumentaría un poco como insisten ustedes, al contrario, los vehículos que se 
utilizarían… que se utilizan actualmente están preparados para los contenedores y se 
tendría que invertir de nuevo en nuevos equipos, servicios y recursos. Ustedes minimizan la 
importancia del cambio que piden, pero la repercusión que tendrá sobre la ciudadanía será 
muy importante.

El ser humano es un animal de costumbres, nos cuesta mucho cambiar de hábitos. Ahora 
que la mayoría de ciudadanos cumple con sus obligaciones en cuestión de reciclaje, vienen 
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ustedes a cambiar de nuevo el modelo de recogida de residuos. ¿Han consultado ustedes 
con los ciudadanos que se van a ver afectados por su propuesta? ¿Les han preguntado si 
les gusta este cambio? ¿Les han explicado el modelo, las pautas a seguir, los horarios, las 
rutinas etc., en fin, cómo les afectará? ¿Tienen un proyecto o, como ya he dicho 
anteriormente, es una propuesta sin datos sólidos que la avalen? Gracias.

Sr. González: Bé, crec que l’exposició de motius, com s’està dient, ja és prou completa. 
Explica bé els beneficis de la recollida porta a porta, que no és una idea recent, que està 
estudiada, que es millora la recollida selectiva, es fomenta la separació de residus en origen 
i es millora la qualitat de l’espai públic perquè es retiren... no tots els contenidors, part potser 
dels contenidors. També es redueixen alguns costos, com el manteniment de contenidors, 
per exemple, i s’eviten desplaçaments. Es fomenta, en general, que la ciutadania es faça 
corresponsable de la gestió, i creiem que fomenta també que es madure com a societat. Hi 
ha inconvenients, sí, i no és fàcil; però com dic, creiem que els beneficis per al conjunt de la 
societat son importants, i és això el què s’ha de buscar, no només que siga fàcil, o barat, o 
que no anem a canviar els costums de la gent perquè si tinguérem en compte açò no 
canviaríem mai res.

Per descomptat, que s’haurien de fer modificacions del servei; però també s’hauria 
d’escoltar al veïnat per vore les necessitats que tenen, els possibles problemes que 
sorgirien. Per exemple, els habitatges que tenen persones majors o dificultat de mobilitat en 
altres poblacions s’està proposant la creació de serveis complementaris que ajuden a estes 
famílies... vull dir, s’hauria de buscar... plantejar-ho bé i treballar-ho molt clar.

I sabem que poden sorgir reticències, i per això, s’hauria de fer de la millor manera possible, 
fent una participació completa, molta informació, molta escolta activa, molt de debat; perquè 
si es fa malament, pot ser isca malament si es fa una prova pilot i ens posem al veïnat en 
contra per haver-ho fet malament, i tenim l’excusa per no fer-ho mai més ni intentar-ho mai.

Esta qüestió no és la primera volta que es planteja a Alcoi. Si no recorde malament, ve des 
de fa molt de temps... però recorde, per exemple, que es parlava a les sessions del Consell 
de Participació de Medi Ambient fa dos legislatures. I dic, que si recorde malament, perquè 
he anat a buscar-ho i les actes d’eixa època del consell no..., estaven en la web però ara no 
estan, aprofite per demanar que es torne a penjar eixa documentació, no sé si està 
disponible o no l’he sabut trobar, però no està com abans... Però bé, com deia, no és una 
qüestió nova, i no ens hauria de vindre de nou tampoc. 

No em sembla malament que dintre de les modificacions previstes del plec de condicions es 
puga plantejar començar a fer un projecte pilot per poder tindre alguna experiència pràctica, 
ací a Alcoi, concreta, i que després puguen valorar millor el model i poder elaborar un millor 
servei per a qualsevol contracte, i s’haja de plantejar un nou servei. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. Bé, des de Podem, evidentment compartim la 
preocupació per la gestió que fem dels nostres residus, i també la determinació d’actuar per 
a ser capaços de millorar en esta gestió i poder, al mateix temps també, augmentar les taxes 
de reciclatge. De fet, nosaltres, des del nostre grup municipal, una de les propostes que vam 
presentar al pressupost municipal va ser precisament realitzar un pla de gestió i reducció de 
residus. Precisament, també perseguint aquest objectiu; i entenem, evidentment, que els 
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companys i companyes de Compromís presenten aquesta proposta amb la millor de les 
intencions i voluntats, com no pot ser d’altra manera.

Ara bé, sí que és cert que la qüestió d’implementar la recollida selectiva porta a porta, de la 
forma que indica en la moció, sí que ens genera alguns dubtes. A banda també perquè allà 
on s’està, on s’ha implementat aquesta dinàmica, és cert que s’aconseguix augmentar la 
taxa de reciclatge; però, també és cert que es generen diferents problemàtiques al voltant, 
com en alguns llocs l’acumulació d’olor o de bosses de brossa al carrer, diverses plagues o 
diverses dificultats que van sorgint a banda de, com comentava el company de Guanyar, 
que si estes coses no es fan bé, també podem trobar la reacció contraria, i trobar després 
també resistències en la pròpia ciutadania al respecte.

I també, és cert que normalment, en els llocs, almenys al nostre país, on s’ha implementat 
amb més èxit o de forma més exitosa, són municipis molt menuts, que estan al voltant dels 
5.000-6.000 habitants, on lògicament és més fàcil de desenvolupar. 

Per tant, compartim la preocupació i la determinació per actuar. Considerem que, potser, el 
més adient ara mateix seria al Pla de Residus que hem de preparar, en el qual sí que, des 
de Podem, esperem que tots els grups puguen participar i puguem aportar, que tractem 
aquestes qüestions per, com deia abans, tractar de seguir millorant en la gestió que fem dels 
nostres residus. Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde. En la Moción que presenta Compromís, podemos 
leer que la lucha contra el cambio climático ha de ser una prioridad para nuestro municipio; 
yo estoy completamente de acuerdo, e incluso habría terminado la frase después de 
prioridad, porque debería ser algo generalizado y no dependiente de cada municipio o de 
cada gobierno.

Sin embargo, no podemos dar apoyo a la propuesta, tal como está redactada, por dos 
motivos principalmente.                                                          

Uno de ellos es que la propuesta de la recogida selectiva puerta a puerta, es un proyecto 
piloto de las mancomunidades que se ofrece a los ayuntamientos que quieran adherirse. En 
ese sentido, carezco de datos que me aclaren si estamos adelantando por la derecha a la 
Mancomunitat o no.

Y por otra parte, en el penúltimo pleno que celebramos, el pleno ordinario, el del 2 de julio, 
se debatió una Moción que resultó aprobada para que el seguimiento, control y elaboración 
de los grandes contratos se realizara a través de una comisión especial, no remunerada y 
formada por los grupos políticos, los técnicos del servicio del que dependa la materia y los 
representantes de la empresa adjudicataria.

Siendo así, que se llegó a un acuerdo hace dos plenos, no parece muy coherente que se 
pida una modificación del pliego de condiciones de la recogida de residuos por una vía 
distinta a la debatida y aprobada.

Por eso queremos proponer la siguiente enmienda:

Que el punto de acuerdo incluya en su punto, que pasaría a ser el punto 1., las palabras 
“Que se estudie” antes de “Modificar el pliego de condiciones” 
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2. Analizar la viabilidad económica, además de la propia estructura y necesidad de la 
población, y en caso de ser factible hacer una transición del servicio que garantice 
que habrá siempre cobertura a todos los ciudadanos en relación a este servicio.

3. Fase previa de habilitación de los espacios, con ayuda pública, para favorecer el 
almacenaje de residuos en los hogares.

Y quiero explicar los puntos 2 y 3,  

El reciclaje puerta a puerta, funciona muy bien en ciertos países del norte de Europa, 
principalmente por la madurez social respecto al reciclaje y la mayor concienciación social 
sobre el tema, y por las bajas temperaturas que permiten mantener los residuos durante 
más tiempo en los hogares. Además de que las casas están preparadas a tal efecto, con 
cuartos específicos para ese mantenimiento. 

En Alcoy no se da ninguna de las dos situaciones por lo cual, sin estudio previo, esta 
propuesta conlleva un fracaso en el modelo, salvo que se incluya la habilitación de los 
espacios, con ayuda pública para favorecer el almacenaje de residuos en los hogares.

Entendemos que de esa forma, se podría plantear como un proyecto piloto y, con la 
experiencia y los resultados sobre la mesa,  tomar las decisiones oportunas.

Sra. Payá:  Gracias señor alcalde. Bien, considerando que estamos incumpliendo el Plan 
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana aprobado por el Consell mediante decreto 
del 5 de abril de 2019, y que en su artículo 14 obliga a las entidades locales responsables 
del servicio de recogida de más de 50.000 habitantes a disponer al menos antes del 1 de 
enero de 2021, de una recogida puerta a puerta o equivalente, al menos para la fracción 
bioresiduos y envases ligeros, junto con un sistema de identificación de usuario que permita 
aplicar políticas económica y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen, en favor de 
la ciudadanía, como el pago por generación en alguna ruta de recogida o zona que 
determine la entidad local.

Considerando esto, estamos de acuerdo con la propuesta habida cuenta de que el contrato 
de basura expira en 2022 y solo caben dos prórrogas anuales, pues este sería un buen 
comienzo para definir los pliegos de condiciones del nuevo contrato, sobretodo porque no 
hay tiempo que perder. No podemos volver a caer en prórrogas puesto que ya conocemos 
las consecuencias, servicios obsoletos y penalizaciones.

Este sistema además favorece el poder implantar bonificaciones de carácter ambiental con 
el objetivo de incentivar buenas prácticas que repercutirían mejorando la reducción de 
residuos. I creemos que ahí está la clave. Creemos que ahí está la clave porque, a parte de 
las ventajas enumeradas ya en el texto expositivo de la moción, el sistema también tiene sus 
inconvenientes. Aumenta la responsabilidad de los ciudadanos en el reciclaje, algunos la 
califican como excesiva responsabilidad; se obliga a la población a cambiar de hábitos; se 
produce una cierta incomodidad para el almacenaje de los diferentes residuos en los 
hogares. Por ello creemos fundamental establecer incentivos, y estos incentivos además 
que están contemplados en el Plan Integral de la Comunidad Valenciana. I así poder 
completar esta prueba piloto que sería de experiencia para el nuevo contrato.
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Por tanto, estando de acuerdo con la moción, añadiríamos la siguiente enmienda: Estudiar 
la posibilidad de establecer un sistema de identificación de los usuarios que permita aplicar 
beneficios económicos directos en favor de la ciudadanía. Y otra enmienda más, que es una 
percepción personal, y es que en el punto de acuerdo no define recogida selectiva puerta a 
puerta, y me gustaría que sí que pusiera “recogida selectiva puerta a puerta”. Creo que no 
estaría de más dejarlo claro. Gracias.

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou. No vaig a entrar evidentment en tot el bo que creiem i que 
defenem sobre el que seria la recollida porta a porta que, segons ha dit el senyor Pablo, és 
una cosa que ja fa molt de temps que va per ací, que és al final el que sempre s’ha dit, la 
recollida selectiva en origen. I que té, evidentment, tota una sèrie d’avantatges i 
inconvenients. 

Però bé, ací s’ha parlat un poc de les bondats i dels problemes que genera tota esta 
aplicació d’aquest sistema. Jo no vaig..., no vaig a pensar malament esta vegada. Va! Vaig a 
ser... Màrius, vaig a ser bo, vaig a ser un poquet boix; però clar, entenguem, vostés no 
governen i volen que fem ací... que fem un canvi, una aplicació pilot sense més i au. A vore, 
implantar el porta a porta necessita, evidentment d’uns estudis previs, que jo crec que 
vostés sempre han defés, que per determinades coses s’han de fer estudis previs per veure 
en quines zones s’han d’aplicar, i sobretot, en una ciutat com la nostra de 50.000 habitants. I 
així estem fent-ho, perquè, tal com ha dit la senyora Payá, en el PIR ho exigix, ho exigix. I 
estem redactant el Pla Local de Residus, que està redactant-se i que és curiós que sembla... 
no sé, fins a on sé, que no s’han fet aportacions d’este tipus al mateix. I en este pla local 
s’està estudiant, s’ha fet una tria de les zones més adients per a posar-ho, i perquè sí que és 
veritat que, estes coses al final s’han de fer pas a pas i amb molta cura. I aleshores està 
estudiant-se en aquest Pla Local de Residus tots aquells canvis i propostes que podrien o 
haurien d’anar en el nou contracte, i entre les quals ha d’estar la implantació del porta a 
porta en la majoria de zones possibles. De fet, aquest últim contracte es va fer curt, de 
quatre anys, per poder implementar les mesures obligatòries del PIR, i les més noves, i han 
anat actualitzant la normativa a les necessitats de la ciutat, de la ciutadania i del nostre 
entorn. I clar!, açò... fàcil, barat i ràpid i... pareix que diga «Xe!, en una setmana ho tenim 
això!». A vore!, pensem les coses bé i diguem les coses bé, que ací pareix que la 
implantació del porta a porta siga qualsevol cosa. Siguem seriosos i pensem les coses. Ja 
no ho dic en mala intenció, sinó que açò és una cosa a pensar i a elucubrar molt bé. Ja no 
estic parlant d’este govern, per als futurs governs i, sobretot, pel futur de la ciutat, i perquè 
tots anem en la gestió fonamental de residus, que és una manera també de lluitar contra el 
canvi climàtic, tal com s’ha dit, evidentment.

Sra. Guillem: Senyor Silvestre, esta proposta l’he feta jo, no Màrius. I encara que no s’ho 
crega, la gran majoria de les propostes que jo vinc ací i defense, tret que siguen algunes 
coses que hàgem arreplegat d’altres grups, que moltes voltes sí que les fem, soc jo la que 
se les treballa i la que les du. I sí, realment ho he fet amb tota la grandíssima i bona intenció 
perquè, tal com estava dient la senyora Moltó abans, estem intentant fer i dur propostes que 
siguen constructives.

Senyor Abad, moltíssimes gràcies per considerar-me el suficientment intel·ligent com per 
açò haver-m’ho inventat jo; però no, no m’ho he inventat jo, resulta que com no soc tan 
intel·ligent com per a inventar-m’ho, el que he fet ha sigut mirar a aquelles persones que sí 
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que ho són. I encara que no s’ho crega, hi ha moltíssims models ja. Açò està implantat en 
molts pobles, i dades en hi ha a muntó, i econòmiques encara més. Això és el que 
precisament..., i no passa res que ara després li done totes les dades i podrà comprovar-les 
vosté. Evidentment, no anava a fer jo ací una... bé, per no fer més llarga la moció, doncs, es 
posa el just.

Simplement comentar-li que esta proposta està duent-se tant en pobles menuts com en 
pobles grans i és un èxit, i precisament perquè hi ha dades econòmiques, precisament per 
això, tal com ha demanat la senyora Payá, resulta que econòmicament és un benefici. No sé 
si sap que la nostra brossa val diners. Val diners sempre i quan es recicle correctament. Per 
tant, això pot repercutir de forma positiva en les taxes dels ciutadans i ciutadanes. Per això 
mateix, perquè sí que hi ha dades.

A mi em sap molt de greu que estes coses es puguen fer en altres llocs, i que en Alcoi no. 
Aquest model en estos moments és un èxit a molts llocs d’Europa, i a Espanya ja està i hi ha 
porta també en molts llocs. A l’abril del 2021, nou municipis de la Ribera Alta ja han aplicat el 
model porta a porta. A Càrcer, Alcàntera del Xúquer, Antella, Sumacàrcer, Manuel, Sant 
Joanet, La Barraca d’Aigües Vives, Alfarp i Llombai, i ara mateix va a aplicar-se en Sax i 
València, al barri de Russafa. 

A veure, nosaltres... bé, jo actualment recicle, tinc cinc contenidors, i la meua brossa encara 
me la guarde a casa i la baixe per la nit; per tant, al final, vull dir, simplement en lloc de 
desplaçar-me a anar a un contenidor, la tiraré baix de ma casa. Les persones que ja estem 
reciclant no va a suposar-mos cap canvi. És evident que açò va a demanar..., això és clar, 
va a demanar una conscienciació i, sobretot, una educació, que és el més important, i una 
publicitat, això és evident.

El contracte que... bé, l’actual contracte, si hem demanat açò és perquè en l’article 30, el 
contracte administratiu permet una modificació de fins el 10% del contracte. Per aquesta raó, 
hem triat dos barris, no tot el municipi, i a més, no són precisament els barris més poblats. 
Que volen modificar-lo, que no li sembla bé que siga allí..., a mi em dona igual, si jo el que 
vull és intentar que açò es faça. On vosté diga, de veritat, on vosté diga, que a mi m’és igual. 

Evidentment, les esmenes que ha presentat la senyora Payá anem a acceptar-les. I 
simplement dir-los que, que jo sàpiga, Alcoi està adherit a l’Agenda 20-30 de la Unió 
Europea i a alguns programes que lluiten contra el canvi climàtic, com ara el Pacte dels 
Alcaldes. És per això que nosaltres estem intentant dur propostes que siguen bones per al 
poble i que tampoc... bé, i sobretot també, comentar-los, el fet d’intentar proposar açò de 
cara a un barri en concret o dos barris, que pot ser, torne a dir, les que vostés diguen, és 
precisament perquè puga ser i puga aprofitar com a estudi per a poder després, en el proper 
contracte, perquè recorde que el contracte actual expira en el 2022, tindre dades nostres del 
propi poble, i poder modificar eixe contracte amb les dades realment recollides. Per això és 
una mena de prova pilot.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Si estem d’acord. Anem a vore, no dic que siga roín 
la idea, ni que no es puga portar a terme; però sí que hauríem de vore en quines condicions.

I ja dic, està a punt d’acabar-se el contracte de la brossa que haurem de renovar d’ací a 
poquet, i jo no sé si eixe 10% que vosté veu, en dos barris xicotets. Bé, el centre i el Camí, 
és una gran part de la població. Es podria fer en una zona més concreta, més acotada i vore 
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de quina manera, i consultar amb els veïns primer que res, a vore si estarien d’acord en fer 
esta prova pilot, doncs sí; però ja dic que hauria de parlar-se més àmpliament. Ací hem vist 
que tant el Partit Popular com Ciutadans han fet esmenes a la moció, amb la qual cosa es 
vol dir que està prou oberta i, potser entre tots sí que podríem vore una manera perfecta... i 
bé, com deia el company Pablo, perquè la cosa ens isca bé i siga realment fructífer i que ens 
puga aprofitar esta prova pilot per adaptar-la a la següent contracta de brossa. O siga, jo en 
este aspecte pense que hauríem de madurar-la un poc més i vore més concretament i més 
exactament on, de quina manera i com es podria fer.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde. Yo en ningún momento me he propuesto votar en contra 
de esta moción. Lo único que estoy diciendo es que… ¿Lo han consultado con la ciudadanía 
esta propuesta, o se han levantado por la mañana y se les ha ocurrido porque la han leído 
en otros municipios que lo están aprobando y lo quieren llevar a cabo aquí?

Aquí lo que estoy diciendo, como ha apuntado la señora García, una enmienda o 
modificación del texto que diga “un estudio”. O  sea, si se realiza un estudio por zonas, por 
barrios, por calles, por qué no. Cada calle es totalmente diferente, cada barrio es totalmente 
diferente. Las aceras, la anchura de ellas, la cantidad de vecinos que pueden vivir. No es lo 
mismo el barrio de Batoy, que el barrio del Camí y de la zona Centro. ¿Por qué no se 
acuerdan de las zonas diseminadas y exteriores de la ciudad? Esas zonas están pagando la 
tasa de basuras igual que cualquier ciudadano y no tienen ningún servicio de recogida. 
Entonces les hago una enmienda, en vez de cambiar, que cambien el Centro y el Camí, y 
que para prueba piloto utilicen las zonas diseminadas, las partidas y los exteriores de la 
ciudad, y entonces yo votaría a favor. Gracias.

Sr. González: Gràcies. Bé, nosaltres com sempre creiem que si es creu que una proposta 
va en el camí adequat dels objectius que volem, en este cas la proposta va en eixe camí, i 
allà on s’ha fet bé, s’han aconseguit eixos beneficis dels que parlàvem, si la proposta ens fa 
caminar cap a eixos objectius de sostenibilitat, crec que s’ha de treballar perquè es puga fer 
realitat. No dic que no es continue treballant, però crec que l’objectiu és eixe, i s’ha d’anar 
treballant. 

Com he dit abans, no pot ser que l’excusa siga que és «molt complicat o que és massa 
precipitat, que no es puguen canviar els costums, o que, com s’ha dit, que la nostra societat, 
en comparació a les nòrdiques, no és suficientment madura», al contrari, crec que és un 
al·licient per formar una societat més madura, més responsable amb el món que compartim. 
Perquè al final, sempre que algú posa tantes pegues, moltes vegades és perquè en el fons 
no vol que canvie res, realment. 

I és cert que s’han de fer estudis previs, inclús per a una prova pilot per a..., vull dir que això 
porta temps, ja ho hem dit abans; però a vegades sembla que anem un poc endarrerits. I 
amb açò no sé, no és que no vullguem ser conillets d’índies, però amb açò tampoc ho 
seríem. Ja ho hem dit abans, que açò porta molt temps en el món. Al final simplement crec  
que ens hem de posar en marxa, estudiant-ho, clar, amb totes les precaucions, amb tot el 
treball necessari per anar caminant cap a eixe horitzó de sostenibilitat i, com hem dit abans, 
esta moció crec que va cap allí, camina cap allí, i votarem a favor. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou. Bé, com hem dit en la nostra primera intervenció, nosaltres 
no dubtem dels beneficis que pot aportar la implementació d’aquest tipus de recollida ni 
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tampoc, per descomptat, la necessitat d’actuar i d’implementar les nostres taxes de 
reciclatge, com deia abans; però aquests canvis, entendre’m tots, que s’han de fer amb 
cura, amb molta conscienciació, amb molta educació, com comentava la senyora Guillem, 
perquè al final, el més important no és que es pose en marxa sinó que es pose en marxa i 
siga un èxit. Ací sí que pensem que és on està la virtut.

Per tant, nosaltres, en un inici, pels dubtes que ens generava la forma de portar-ho a terme, 
anàvem a abstindre’s; però pensem que la senyora García del Grup Municipal de Ciutadans 
ha fet una molt bona proposta i ha presentat una bona esmena, que pensem que igual és un 
procediment més lògic i que pot ser més garantia d’èxit que de la forma en què es planteja. 
Jo no sé si la senyora Guillem ho ha dit i jo no l’he escoltat, o és que no ho ha dit, si accepta 
o no l’esmena de la senyora García. Per la nostra part, si s’accepta l’esmena no tindríem 
cap inconvenient en votar a favor.

Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, agradezco a los compañeros 
que me han precedido que hayan nombrado las enmiendas. Unas enmiendas que el grupo 
proponente de la moción ha obviado y ha pasado por encima, por lo tanto espero que la 
señora Guillem me recuerde… me conteste en su intervención. 

Bueno, la recogida selectiva puerta a puerta, es cierto que es un tema que se ha abordado 
en numerosos territorios, se ha implementado en unos pocos; pero desde luego depende 
absolutamente de la casuística local, de los recursos disponibles y de la tipología del 
municipio, el ver si es posible habilitar este sistema de recogida o bien optar por el más 
tradicional. Al final siempre debe primar el factor de servicio más eficiente y eficaz al 
ciudadano bajo el impacto más sostenible para el medio ambiente. 

Por ejemplo, en Cataluña se trató bastante hace un tiempo, hubo bastantes deficiencia, el 
calendario y el proyecto no se llegó a implementar a la perfección, y por tanto, tuvo 
muchísimas quejas vecinales. 

Ciudadanos, como partido, tomó parte en el proyecto y trabajó bastante para que en la fase 
inicial de esa implantación se estudiase la posibilidad, que de forma transitoria, convivan el 
sistema actual con el nuevo modelo de recogida selectiva, para facilitar el cambio de hábitos 
de los vecinos al nuevo modelo, además de promover la revisión de todos los problemas 
detectados en el nuevo sistema de recogida selectiva, que eso enojo, la falta de felxibidad 
horaria, problemas de aumento de suciedad, la falta de adaptación a vecinos con problemas 
de movilidad, la recogida de comercios, la poca transparencia sobre el uso de datos 
privados o todas aquellas circunstancias específicas que puedan afectar a la zona donde 
implantar este sistema. Es que hay mucha tela que cortar como para ir corriendo a 
implementar esto sin hacer un estudio previo.

Y creo que no debemos exigirlo a toda costa y sin garantías. Así que un poco sería esta 
última parte nuestra labor. Antes de promover la implantación del nuevo sistema de 
recogida, que analicemos la viabilidad económica, si el ayuntamiento puede asumir el coste 
de recogida puerta a puerta, que es muy costoso, además de la propia estructura y 
necesidad de la población, y luego en caso de ser factible hacer una transición del servicio 
que garantice que habrá siempre cobertura a todos los ciudadanos en relación al servicio.

Muchas gracias. Bueno, espero la contestación de la señora Guillem. Gracias.
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Sr. Silvestre: Sí, a vore, ací el tema..., bé jo crec que açò està molt verd; però no per res, 
sinó perquè al final estem discutint sobre una moció que s’ha presentat ací; modificar el plec 
de condicions de la recollida. És a dir, estem parlant sobre açò com que..., ara ja s’ha derivat  
i ha canviat en moltíssimes coses. Evidentment, ací tenim..., hi ha moltes bondats sobre 
aquesta metodologia, i està clar, i jo crec que tots les tenim clares, i de fet també jo crec que 
està fent-se molt de treball en esta ciutat. És a dir, és que vosté acaba de parlar abans com 
si ací no estiguérem fent res de reciclatge, anem a vore! I després, els tècnics, hauran de dir 
alguna cosa el tècnics? Els tècnics hauran de parlar i hauran de dir a vore açò què val, què 
costa, com s’ha de fer, perquè és que si no estem parlant de tota una sèrie de coses... 
Nosaltres, mire, estem aplicant el porta a porta, senyora García, estem aplicant el porta a 
porta... perdó Payá, estem aplicant el porta a porta en determinats moments i determinats 
llocs. És a dir, com el cartró dels comerços i en els polígons, l’orgànica dels grans 
productors està fent-se porta a porta, no ho oblide senyora Guillem, la orgànica, què?, no li 
agrada, doncs, són unes quantes tones, eh! 

Després, i anem avançant a poc a poc, i després l’orgànica, mireu l’exemple de l’orgànica. 
L’orgànica no tenim molts adeptes, no en tenim molts, però, com és eixa orgànica? Vol que li 
explique com estan fent l’orgànica moltes ciutats? Posen el contenidor d’orgànica... 
nosaltres ja hem aplicat l’orgànica. És a dir, açò, fem-ho amb cura.

I respecte al que ha dit Ciudadanos, evidentment, jo crec que en eixe sentit jo ja... vull insistir   
altra volta, i ràpidament, disculpeu. Està el Pla Local de Residus, que està duent-se a terme 
ara, que està contemplant totes aquestes coses, i que precisament està fent-se per 
arreplegar, entre altres coses, això, la proposta econòmica, fer-ho tot, al proper contracte 
que estiga tot detallat i tot consensuat i tot vist perquè no siga un fracàs. Evidentment s’ha 
de treballar molt l’educació i la conscienciació perquè si no açò... açò no serveix per a res. 
Gràcies i disculpen.

Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, contestar-li a Ciutadans. Acceptem el 
prec de Ciutadans precisament perquè el que demanem és una prova pilot com a estudi per 
a poder adequar aquest model a la resta de la ciutat i poder aprofitar-la per tal d’incloure 
aquest model en un futur contracte.

Simplement comentar que a l’actual contracte ja apareix que l’estudi s’ha de fer. Això també 
que vaja per davant.

Bé, jo, al senyor Abad li diria que des del principi hem dit... bé, també he posat a explicar-me 
que estem completament oberts a que si no és un barri, que siga en un altre. Per nosaltres, 
el senyor Silvestre pot parlar amb els tècnics i el barri que millor trien ells, per nosaltres bé... 
genial, perquè entre altres coses l’única cosa que volem és que precisament açò siga una 
prova pilot per tal de tindre eixos estudis i eixes dades que ens ajuden a que en un futur, el 
contracte puga estar correcte.

Bé, consultar, jo només el que vull dir és que el març del 2019 el Consell ja volia fer 
obligatòria la recollida porta a porta. Ho recorde perquè està a les notícies, i això era per als 
municipis de més de 50.000 habitants, tal com ha comentat la senyora Payá, és la... ―bé, 
perdona que m’he equivocat, era esta, d’acord, perdó― i era precisament, és el nou Pla 
Integral de Residus per a la Comunitat, per a implantar açò en tota la Comunitat i, sobretot, a 
aquells municipis de més de 50.000 habitants. Vos recorde també que Russafa és més gran 
que Alcoi i va a fer-se ja, val! No estic dient que a Alcoi es faça ja, el que estem demanant, 
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del que estem parlant és precisament que es faça una petita prova pilot per tal que en un 
futur, que això aprofite i que ens ajude a fer un estudi per tal que ara, davant del 2022 que 
és quan hem de fer el contracte nou, que aquest contracte puga tindre açò, si realment ha 
funcionat com Déu mana. 

Evidentment, aquest model o qualsevol altre no serà exitós sense una campanya de 
comunicació i informació clara; però no sols per les xarxes. És a dir, si empreses com 
Iberdrola o Aqualia són capaces d’informar en tots els barris i posar cartells a totes les 
escales, per exemple, quan van a tancar aigua sí que ho posen, veritat? Vostés sí que ho 
veuen, quan entren en casa sí que podran veure-ho, davant qualsevol incidència no entenc 
com un ajuntament no ha de ser capaç d’arribar, sobretot, perquè de cara a eleccions, tots 
els que estem ací, els nostres partits, sí que arriben porta a porta, veritat?, amb informació, i 
no només a cada pis, sinó a cada persona major de 18 anys. Per tant, podríem... realment 
podem fer una bona campanya d’informació.

He acceptat la de... 

Sr. Alcalde: Sí, però si pot dir com quedaria la moció, i així la reflectim bé i sabem tots què 
votem, ho agrairia. 

Sra. Guillem: El que anem a fer és canviar en lloc «dels barris del Camí i Centre», farem  
que siga «a un barri determinat d’Alcoi o a una zona», si vos sembla millor ... a zona triada 
per... a la zona que trien els tècnics, millor?, com a mena de projecte pilot. El que farem és 
després, com a mena de projecte pilot, per tal de... a vore... val?, perquè es tinga en compte 
de cara al proper contracte, i eliminarem tota la part posterior.

Sr. Alcalde: Però sí que manté modificar ja el contracte i iniciar una prova pilot en la zona 
que es determine? 

Sra. Guillem: En la zona que determine, i incorpore... si la senyora Payá poguera per favor 
tornar a llegir els seus punts.

Sr. Alcalde:  Ella parlava de matís de la recollida selectiva.

Sra. Guillem: Sí, sí, sí, per això.

Sra. Payá: De matizar...

Sra. Guillem: Per saber on podíem posar-lo, per això, estic dient-ho.

Sra. Secretaria: Alcalde, únicamente quisiera manifestar que la modificación de un contrato 
requiere previamente la elaboración de un determinado procedimiento, y considero que no 
se puede adoptar un acuerdo sin procedimiento previo alguno de modificar los pliegos, que, 
en definitiva, es modificar el contrato. Únicamente para que se tenga en cuenta...

Sr. Alcalde: Y si no estoy equivocado, informe del Consejo Jurídico Consultivo, ¿puede 
ser?
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Sra. Secretaria: Depende...

Sr. Alcalde: Depende de la magnitud de la modificación.

Sra. Secretaria: Es que la modificación quizá no, pero informes diversos, porque supongo 
que esto afectará a la cuantía del contrato, me imagino. No es tan sencillo, deben darse los 
supuestos que la ley permite para modificar el contrato, a parte de tramitar todo el 
procedimiento. Únicamente lo digo a efectos de que...

Sra. Guillem: D’acord, la meua pregunta és, si comencem amb, que s’estudie la 
modificació?

Sra. Secretaria: Que s’estudie, es que se estudie. O sea no... sí.

Sra. Guillem: Si comença amb açò?

Sra. Secretaria: Sí, sí, pero se estudiará...

Sr. Alcalde: Per aclarir-ho, nosaltres com a Govern, no anem a votar que s’estudie la 
modificació, sinó que el que nosaltres votarem és el que està fent-se, que s’estudie la 
implantació del porta a porta, però això no suposa modificar el contracte, sinó quan estiga 
clar, que estiga l’estudi fet, sapiguem com fer-ho i tinguem garanties que el procés va a ser 
un èxit, perquè eixe és el risc, aleshores es farà. Si no, poden... li ho dic per saber el vot 
de... els nostres ciutadans.

Sra. Guillem: D’acord, a vore, a vore, a vore... mira! Més fàcil encara. Posem que 
«S’estudie la implantació del porta a porta, fent una prova pilot a la zona que els tècnics trien 
i...... 

Sr. Alcalde: Bé, volem plantejar-ho així, però...

Sra. Guillem: D’acord, «que s’estudie la implantació porta a porta, amb prova pilot a la zona 
que els tècnics trien...»

Sr. Alcalde: Bé, així salvaríem el que ha comentat la senyora secretària, i per tant, es podria 
votar.

Sra. Guillem: I, incorporaria també el que ha dit la senyora Payá.

Sr. Alcalde: Molt bé.

Sra. Payá: Sí, sería «Estudiar la posibilidad...

Sr. Alcalde: Sí, sí, sí, sí, que se estudie, que se estudie la modificació del contracte per a la 
implantació d’una zona... una prova pilot.
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Sra. Rosa García: Sí, y faltaría que dijera la señora Guillem si los otros dos puntos de mi 
enmienda que ha dicho que sí que las aceptaba se...

Sra. Guillem: Però si ja està acceptada en el moment en què estem dient que açò és una 
prova pilot i que s’estudie. Vull dir, està acceptant-se.

Sra. Rosa García: A ver, señora Guillem, lo que pasa es que mi enmienda lleva tres puntos. 
El primer coincidíamos con el Grupo Popular. La señora Payá añadía que se pusiera 
selectiva, que me parece que es lo ideal, y llevamos dos puntos más, por eso usted ha dicho  
que lo admite pero… o sea que las acepta pero acepta…

Sra. Guillem: Accepte el primer punt.

Sra. Rosa García: O sea, los dos puntos siguientes que he explicado, no los acepta. Es que 
quiero saberlo, claro, antes de votar. Yo se los repito si puedo.

Sra. Guillem: No, posem en el primer punt el que ha dit la senyora Payá.

Sra. Rosa García: Que tiene que ver con la viabilidad de… al final es un estudio de la 
viabilidad económica también, pero bueno, si no los acepta pues nada, está claro.

Sr. Alcalde: D’acord, doncs, votem així la moció, vots a favor…

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel Grup Municipal Compromís Alcoi, 
que incorpora l'esmena proposada pel Grup Municipal del Partido Popular, quedant el punt 
d'acord en els següents termes:

«ACORDS:

Que s’estudie la modificació del contracte i la implantació de la recollida de la brossa porta a 
porta, amb prova pilot a la zona que els tècnics trien».

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2) i GUANYAR ALCOI (2), amb les vots en 
contra del regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12) i VOX (1), i amb l’abstenció dels 
regidors dels grups municipals PODEM (2) i CIUDADANOS (1), i del regidor no adscrit, el 
senyor Eduardo Marcos Martínez Coloma (1), rebutja la moció esmentada.

 
31. 25262/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES-PREC EDUCACIÓ SEXUAL
Llig les preguntes i el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«El 19 de juliol de 2019, el plenari, davant el greu augment de les malalties sexuals entre els 
nostres joves (segons els experts), va aprovar una Moció sobre Educació Sexual amb els 
següents punts d’acords:

1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d’Educació Sexual en el qual s’atenga a aquesta 
nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, igualtat i diversitat a la 
major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament aquest mateix curs.

2) Que aquest Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres escolars de 
primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.

PREGUNTA

 Ha acabat ja l’Ajuntament d’Alcoi el Pla d’Educació Sexual aprovat per aquest 
plenari?

 Quines són les accions/campanyes que ha desenvolupat en aquesta línia?»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. A vore, fins a on jo sé no es va aprovar aquesta moció. 
Per tant... no tinc res més que dir.

Sra. Guillem: Bé, nosaltres voldríem una còpia de les campanyes realitzades i també un 
calendari de les accions que vagen a fer-se quant a educació sexual.

Sr. Silvestre: No, no tenim. A vore, ni hi ha pla ni campanyes. Ja va contestar en el seu dia 
el senyor Alberto tota la sèrie de mesures, de programes que estan fent-se des dels 
diferents departaments, i treballant-se l’educació sexual en els centres, i també vam explicar 
en el seu moment que no es podien implantar determinades accions perquè pensàvem que 
ja estaven implantant-se i estaven tractant-se des dels departaments d’Igualtat, des dels 
departaments d’Educació i des d’altres departaments. Per tant, com no es va aprovar, 
nosaltres vam defendre en uns arguments perquè no els aprovàvem, i a partir d’ací no s’ha 
dut a terme cap pla d’acció perquè pensem que estan duent-se a terme ja tota una sèrie de 
mesures, que són suficients.

Sra. Guillem: Bé, nosaltres açò ho tornem a presentar per una raó, no? Vull dir, tornem a 
insistir en l’augment d’infeccions de transmissió sexual, sobretot entre gent jove, i bé, i 
considerem que és el suficientment important com per a treballar-lo i lluitar contra la 
desinformació. Ara mateix va a fer-se un taller, per exemple, d’empoderament de societat 
femenina, i és per a majors de 18 anys. Atenció!, no vull dir que no estiga bé, per favor, no 
estic dient això. Genial, em pareix molt bé, de veritat vos ho dic. Simplement el que estic 
dient és que tenim uns recursos que són limitats, per desgràcia, i clar, hauríem d’intentar 
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anar precisament a aquelles persones que més patixen i... bé, que més desinformats estan, 
que són precisament els més joves.

Sr. Silvestre: Sí, a vore, jo crec que en cap moment se li lleva la importància que té este 
tema, ni molt menys. Simplement ens remetem a les respostes que vam fer en el seu 
moment, ja que pensàvem que estaven treballant-se. De fet, vosté ara acaba de nombrar 
una de les accions que va a dur-se de manera immediata. És a dir, que pensàvem nosaltres 
i defeníem que estava treballant-se. Res més.

32. 25265/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES-PREC PREPARACIÓ DE REGISTRES I COL·LECTORS AL RIU
Llig les preguntes i el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«A la tardor, com és habitual, augmenten les precipitacions a la nostra ciutat. Aquestes 
aportacions extra d’aigua de manera molt puntual, a la xarxa de pluvials i clavegueram, 
produeixen vessaments al llit del riu d’aquestes xarxes de col·lectors, amb els problemes de 
contaminació pels desfets que en aquestes canalitzacions s’acumulen, com són tovalloletes 
d'un sol ús.

PREGUNTA

 Te la regidoria programat realitzar cap neteja d'albellons i canalitzacions per evitar 
possibles acumulacions i problemes a les canalitzacions?

 Te la regidoria programat realitzar millores als registres dels col·lectors al riu per 
evitar vessaments contaminants al llit del riu, en cas de grans pluges?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. A la primera pregunta «Sí», es fan dos revisions anuals 
de la xarxa de clavegueram. Per tant, es netegen, es mantenen i es revisen cadascun dels 
embornals de la ciutat, tal com consta en els informes trimestrals que ens presenta 
l’empresa concessionària del servei. A més, quan passa, com esta setmana, que s’establix 
algun tipus d’estat d’alerta com hem tingut aquests dies, este alerta tot el departament, en 
este cas havíeu vist que és una coordinació de molts departaments perquè els embornals 
queden lliures de qualsevol bloqueig. 

És cert, també, que quan plou de la manera que plou, i hi ha molts embornals que es tapen 
pròpiament de la pinotxa, perquè no dona més de si, es tapen i s’estabilitza allí la matèria 
que haja tapat allí l’embornal, i continua. Però estan tots revisats i està a la vostra disposició 
en els informes trimestrals de l’empresa.

Sobre la segona pregunta. Quan parla dels col·lectors del rius li recorde que és 
responsabilitat de l’EDHAR.
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Sra. Guillem: De què?

Sra. Jordi Martínez: Que li recorde que és responsabilitat de l’EDHAR (La Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals que depén de la Conselleria d’Agricultura).

Sra. Guillem: Bé, presentem el prec.

«PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que realitze els treballs necessaris de preparació de la 
xarxa de pluvials per evitar problemes d’obstruccions a les canalitzacions.

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que realitze la instal·lació de xarxes antivessaments, tal 
com va ser aprovat per aquest ple, i així evitar que sòlids altament contaminants com les 
tovalloletes acaben als nostres rius».

Sr. Jordi Martínez: A vore, jo crec que no anem a acceptar-li el prec; no per res, sinó 
perquè, com hem parlat durant este ple, també una vegada més, en breu tindrem totes les 
intervencions que s’hagen de fer tant en matèria d’inversions en clavegueram com 
inversions en la xarxa d’aigua potable, i per tant, el que vostés podrien seria proposar-ho i, si 
els demés grups accepten que eixes xarxes antivessaments s’incloguen com una inversió 
important del contracte, ho farem; abans no anem a fer-ho.

Sra. Guillem: Home, és una llàstima, simplement; però nosaltres hem dut a aquest Ple, 
també una altra vegada, per intentar també aportar alguna cosa positiva, i tots sabem que 
quan cauen aquestes trombes que són tan fortes i amb tan poc de temps, els embornals no 
poden canalitzar bé i la brutícia acaba als rius. Bé, tenim els canals, les clavegueres i els 
embornals fets un desastre amb fulles moltes vegades tapant-los i fent encara més difícil la 
recollida de l’aigua.

Bé, aquest prec, igual que aquells que hem fet sobre les xarxes col·lectores, és precisament 
per evitar que aquesta brutícia arribe a l’aigua; però sabem que era bastant important i que 
era, sobretot, pensem que és positiu de cara al poble

Sr. Jordi Martínez: A vore, si jo no li dic que no; però vosté ha vist com funcionen aquestes 
xarxes ―Sra. Guillem: Sí― quan ve un episodi com estos i es bloqueja la xarxa? Vosté sap 
que passa quan es bloqueja la xarxa? El tap el posem baix o el posem ací? Quan es 
bloqueja ací perquè hi ha una escorrentia brutal, com puga ser en qualsevol precipitació que 
es done estos dies, s’arrastra material divers i es bloqueja eixe taponament, sap on va tot el 
que va acumulant-se allí? A les cases dels veïns. És una opció, podem, quan, per respecte 
als demés grups, quan vegem el que hem d’aportar en el nou servei de l’aigua potable i de 
manteniment de clavegueram, fem propostes tots, que em pareix molt bé, i per respecte als 
altres grups, quan tinguem eixos treballs que anem a fer durant aquest any, proposeu i li 
posarem els pros i les contres, jo crec que tots ho valorarem i ho inclourem o no en el pròxim 
prec.
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Jo el que vull dir-li és que a voltes, com ha passat abans, modifiquem el contracte... a vore!, 
Ací al final venim a un Ple, modifiquem un contracte en un Ple, quan ací estem suant la gota 
gorda per a portar ací un plec de condicions. O ara mateix, instal·le vosté unes xarxes, 
gastes un dineral d’un pla d’inversions que no tenim i que no existix, i vosté paga la xarxa. 
Jo crec que s’ha de, abans ho déiem, fem les coses proporcionalment al que toca. Ara les 
xarxes de vessament estes, valorem-ho entre tots els grups quan parlem d’açò, però no 
portem-ho a un Ple, com si per no fer-ho fórem uns irresponsables. És que vostés parlen de 
coses molt a la lleugera. Ací modifiquem en un Ple Municipal un prec que ací ens costa tres 
anys de redactar, i venen vostés i volen que amb una moció pim-pam modificat el plec. Així 
portaria jo tots els plecs.

33. 25267/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES-PREC TANCAMENT OFICINES
Llig les preguntes i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Aquest estiu hem pogut veure com les oficines de la regidoria de Joventut han estat 
tancades per vacances. Ens sorprèn com a mínim que en una època on la totalitat dels joves 
de la nostra ciutat estan de vacances i disposen de gran quantitat de temps d’oci des de la 
regidoria encarregada de dinamitzar aquest sector d'alcoianes i alcoians, no se’ls done més 
oferta.

PREGUNTA

 Per què no s’ha realitzat el corresponent reforç de plantilla per què no fora necessari 
tancar aquest departament completament, per vacances?

 Quines són les accions/activitats que ha desenvolupat la regidoria per al mes 
d’agost?»

Sra. Baca: Hola, bon dia. Bé, primer sí que m’agradaria fer un apunt, i és que en l’exposició 
de motius diu que hi ha un plec de condicions que es va aprovar aquesta... bé, fa dos 
legislatures també, es va prorrogar, i marca que en agost el centre i l’activitat romandrà 
tancada perquè el professionals que estan treballant allí durant tot l’any també puguen 
gaudir de les seues vacances, que se les mereixen. No obstant això, aquesta decisió de 
tancar en agost no va ser perquè jo volguera, com a regidora; sinó perquè la joventut 
alcoiana, en estiu, concretament en eixes setmanes d’agost, normalment estan en la platja, 
en els campaments, en les activitats esportives, en les casetes, que és molt típic d’ací 
d’Alcoi, i per tant, no hi havia la suficient activitat com per poder reforçar aquesta activitat. 
Per tant, pensàvem que era millor tancar eixos... en eixes setmanes.

Sr. Ivorra: 

«PREC
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Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que als pròxims agost hi haja un reforç del personal de 
joventut que permeta mantindre aquest departament obert al públic».

Sra. Baca: No li puc acceptar el prec, però sí que li dic que ho estudiarem perquè 
segurament aniran incorporant-se noves figures com a personal propi de Joventut, i amb 
això igual sí que es fa viable aquesta decisió.

Sr. Ivorra: Entenem que baixa, és cert que baixa la freqüència o l’ús del centre, del CCJ, i 
de l’espai; però continua mantenint-se gent, gent jove a la nostra ciutat, i hem de continuar 
donant eixe espai, i eixa freqüència i eixa possibilitat d’utilització dels serveis. Per això, no és 
que no tinguen dret a tindre vacances, entenem que tots tenim dret a les vacances, per això 
treballen; el que sol·licitem és que es puga plantejar, si ja no per aquest plec de condicions 
per al proper, que en els mesos d’estiu d’eixes tres setmanes que vosté estava bé 
plantejant, que es puga incorporar algun personal de reforç per a mantindre sempre a la 
gent jove de la nostra ciutat, que puga tindre un oci saludable i que es puga mantindre. 
Gràcies.

Sra. Baca: Sí, doncs, efectivament, com li he comentat, valorarem i estudiarem aquesta 
possibilitat per acurtar els terminis; però bé, és un poc en la línia que li estava comentant.

34. 25274/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC REPARACIÓ CARRETERA GORMAGET
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Al passat plenari el PSOE va anunciar la seua intenció de cedir el Mas de Gormaget al 
consorci Provincial de Bombers i instal·lar a la zona un espai de pràctiques per als bombers. 
Està clar que el trànsit en aquesta carretera augmentarà i el més adequat és reparar-la per 
evitar majors deterioraments i incomoditats als usuaris, recordem que per aquesta via 
passen els autobusos que van al centre del Gormaget.

A més a més, a la zona es troba l’antic i inacabat edifici del que hauria de ser el Centre de 
Gormaget. La zona presenta un important estat d’abandó i pot presentar risc per a les 
persones i vehicles que circulen per allí. 

PREGUNTA

 Té la regidoria pensat actuar en aquest camí per a millorar el paviment de la via?»

Sr. Jordi Martínez: A vore, el que tenim pensat és que puguem arribar a un acord amb la 
Diputació perquè ho feren ells, una vegada que utilitzen també el centre d’entrenament de 
bombers, que puguen fer ells la intervenció d’arribar a eixa carretera.
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Sr. Ivorra:

«PREC

 Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que realitze les obres necessàries per millorar el 
vial de comunicació l’avinguda Tirant Lo Blanc i el Centre El Gormaget.

 Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que realitze les accions pertinents per tancar 
l’estructura inacabada del antic projecte del Gormaget i evitar més actes vandàlics i 
futurs accidents».

Sr. Jordi Martínez: Bé, al primer prec li diré que no, perquè no em diga d’ací dos mesos 
que hem incomplit un prec; perquè el que li he dit és que la gestió que anem a fer és intentar  
que siga la Diputació la que faça eixa actuació.

I al segon, sí que li l’accepte. Farem un seguiment de com està l’estat d’eixa estructura, i 
vorem si es pot evitar algun tipus d’actes.

Sr. Ivorra: Moltes gràcies per acceptar el prec, també entenc que les gestions que..., quan 
diu que ho demanarà a la Diputació... que està acceptant-nos el prec i simplement farà el 
trasllat a la Diputació, i exigirà a la Diputació que puga fer-se. Entenc que és això.

Sr. Jordi Martínez: Nosaltres demanarem, exigirem o plorarem; però volem acordar que la 
Diputació entenga que si va a fer un centre d’entrenament de bombers, no estaria de més 
que, com va fer una utilització de camions i de vehicles, puga col·laborar en que eixe vial el 
facen. No es diu exigir, es diu sentit comú i diàleg.

35. 25255/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTES MUSEUS ONADA DE CALOR
Llig les preguntes el Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi
«Sabem que per una moció de Guanyar es va acordar obrir edificis públics (destacar 
museus) per combatre l’onada de calor, i al respecte voldria conéixer el temps que van estar 
de més oberts estos centres, el número de visites que van registrar, si va haver un 
increment significatiu i quina valoració fa el Govern al respecte d’esta mesura?»

Sr. Llopis: D’acord, fora d’horari no en va estar cap d’aquests centres, ni els museus ni 
altres espais. 

Respecte a les dos següents preguntes, la dels números de visitats que va registrar i si va 
haver algun tipus d’increment; hem demanat totes les dades perquè no únicament vam 
posar a disposició de la ciutadania els museus, sinó altres espais, hem demanat les dades i 
el que farem és facilitar-los el més prompte possible el global de totes aquestes dades per 
poder comprovar també, amb els històrics que tenim també de tots aquests espais, si ha 
hagut increment o no.
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I al respecte... a la valoració que fa el Govern, bé, la valoració és bona en tant en quant 
nosaltres el que vam fer és complir que la ciutadania poguera tindre algun lloc on refugiar-se 
davant d’una situació extrema com les que hem pogut tindre en esta onada de calor; no 
obstant això, tampoc podem traure conclusions clares fins que no tinguem les dades, podem 
contrastar i sabent si ha hagut un increment d’ús d’aquests espais.

36. 25259/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTES – PREC INFORMACIÓ TURISME
Llig les preguntes i prec el Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Alcoi

«Recentment es podia consultar diferents ofertes de turisme d’interior relacionades amb 
Alcoi el seu voltant, les seues comarques, com és el cas de llocs naturals on poder-se pegar 
un bany o gaudir de la natura.

Aleshores, al mateix temps també podíem comprovar que mentres, per un costat, s’oferia 
açò, per altra banda es tancaven llocs a l’accés públic o es restringien els accessos, com 
podia ser la Font Roja o, per dir fora d’Alcoi, el Barranc de l’Encantada.

Aleshores, la pregunta era si interactuen les diferents administracions per mantindre un 
correcte ús de la informació o si hi ha alguna cosa centralitzada al respecte? Si s’informa als  
diferents operadors i s’actualitzen les pàgines de promoció turística? I si es notifica als 
diferents serveis municipals o a altres operadors estos tancaments o anul·lació dels 
serveis?»

Sra. Zamorano: Sí, gràcies senyor alcalde. A vore, la resposta a les tres preguntes que 
formula és que sí, evidentment està fent-se.

Sr. Marcos Martínez: Sí bé, vaig a formular el prec, perquè el prec el faig precisament 
perquè a voltes..., clar, contrastava una informació amb l’altra, no? I el prec era

«En cas negatiu, es prengueren les mesures oportunes per a optimitzar esta informació. En 
molts casos no és una cosa municipal, podia ser potser de la mancomunitat provincial o 
regional, però al final va el nostre nom inclòs dins de l’oferta, i sí que seria recomanable que 
foren informacions veraces per a l’hora en que vinga a visitar-mos no s’encontre que arriba i 
es troba les portes tancades».

Sra. Zamorano: Bé, jo crec que fer este prec implica o pareix que dona a entendre que no 
està donant-se un bon servei per part de l’Oficina de Turisme. 

Jo voldria manifestar ací que nosaltres pertanyem…, be, o hem signat… venim signant des 
de 2008 un conveni amb Parcs Naturals. Som punt d’informació; recentment hem renovat 
eixa acreditació. La col·laboració és correcta, sobretot en temes de formació als dos nivells, 
de nosaltres cap a d’ells. I, si hi ha alguna circumstància ací a nivell local, perquè vosté 
també parla del Barranc de l’Encantada, que això no és d’Alcoi, en tot cas hauria de 
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manifestar eixa falta d’informació, si hi ha, perquè jo dubte molt que no hi haja eixa 
informació en les xarxes del parc natural, però nosaltres... la col·laboració sempre és estreta, 
quan hi ha algun tipus d’informació, en este cas este estiu s’ha produït un tancament per 
motius evidents. Hi ha havia una alerta de calor i el que es volia era evitar possibles 
incendis, i jo crec que això ho entén tot el món i és fàcilment comprensible perquè es 
tanquen. Estava tot el món informat, en les xarxes es va informar, en les newsletters que 
enviem a tots els col·laboradors estava informat; per tant, jo crec, excepte algunes 
circumstàncies que vosté pot saber i a mi no m’haja arribat, però alguna cosa puntual, però 
eixa informació és permanent.

Sr. Marcos Martínez: Bé, no, gràcies. Jo simplement era això, que no m’agradaria que 
passaren eixes coses, perquè a voltes sé que en el cas del Barranc de l’Encantada, com li 
he dit, no és una qüestió municipal però sí que podria ser una qüestió mancomunada o de 
Turisme Interior o de la Diputació d’Alacant o ... que convendria..., clar per això he dit entre 
administracions que es tinga sempre en compte i que les pàgines, i per descomptat, no estic 
dient que tinga la culpa Alcoi Turisme, ni molt menys, sinó que es procure que estiga 
actualitzat en tot moment i evitem cabrejos per part dels visitants, que no tornaran a vindre, 
evidentment.

PRECS I PREGUNTES:
37. REGIDOR NO ADSCRIT MARCOS MARTÍNEZ COLOMA
SITUACIÓ PROJECTE VORERES C/ SANT JOAN DE RIBERA
Sr. Marcos Martínez: Sí, en l’anterior curs polític va quedar pendent l’elaboració d’un 
projecte per acabar de dotar les voreres al carrer Sant Joan de Ribera, que faltaven alguns 
trams. Un projecte que el govern es va comprometre a portar-lo a terme. I voldria saber en 
quina situació està el projecte, si es tenen previstes algunes actuacions al respecte, i si hi ha 
algun termini executar-los?

Sr. Jordi Martínez: Sí, es va fer una sèrie de... hi ha una memòria sobre les... crec que eren 
sis zones d’intervenció que hi ha per a fer al carrer Sant Joan de Ribera per a recréixer la 
urbanització de la zona i, almenys, amb la capacitat pressupostària que tenim ara, voldríem 
fer una licitació per a fer-ne almenys un parell durant enguany.
Sr. Marcos Martínez: Bé, quedava un altra qüestió...

38. REGIDOR NO ADSCRIT MARCOS MARTÍNEZ COLOMA
SOBRE CITA PRÈVIA  EN L’ADMINISTRACIÓ
Sr. Marcos Martínez: Sols fer un comentari sobre la cita prèvia en l’administració. 
Últimament estem veient que totes les activitats estan posant-se en marxa d’una manera 
normalitzada, tret de casos en l’administració. En el nostre cas de l’ajuntament seria el que 
és el tema de registre i tot el que s’ha d’anar amb cita prèvia, però bé, hi ha administracions 
autonòmiques i centrals que ens trobem amb el mateix problema. En el SEPE, en l’INEM, en 
tots els llocs. I voldria saber per què l’administració és un punt i apart en el que està passant 
en la resta d’ocupacions, no?
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Sra. Sanjuán: Es que no entenc exactament... en el registre diu que no hi ha cita prèvia? Sí 
que hi ha cita prèvia.

Sr. Marcos Martínez: No, sí que hi ha cita prèvia, el què estic dient és que la majoria de 
llocs està treballant-se normalment ja, a excepció de l’administració, que encara exigixen 
cita prèvia en molts llocs, i bé, els bancs que són un món a part.

Sra. Sanjuán: Vol dir presencial, no?

Sr. Marcos Martínez: Perquè no... perquè no arribem a la normalitat dins de l’administració?
Sra. Sanjuán: Jo puc contestar la meua opinió personal, i crec que és la de tots. Crec que la 
cita prèvia ha vingut per a quedar-se, és una manera perquè el temps de la ciutadania siga 
eficaç i eficient. Ve quan ha agafat la cita, que és quan li convé vindre; per tant, jo crec que 
es quedarà per a molt temps.

39. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
CITA PRÈVIA VERSIÓ EN VALENCIÀ/CASTELLÀ
Sra. Obiol: Gràcies, està bé perquè jo també volia fer un prec respecte a la cita prèvia; però 
és molt breu i crec que va més dirigit al regidor de política lingüística. 

La qüestió és que ahir vaig utilitzar, i després de tres intents fallits..., clar, a vore, són dos 
coses. La primera és que es mescla el valencià i el castellà en la versió en valencià, i per 
tant, això s’hauria de solucionar, perquè si la cita prèvia ha vingut per a quedar-se hem de 
donar una bona imatge de la nostra administració pública. I, per tant, això és fonamental. 
Eixe seria el primer prec que faig. I el segon, seria, que en la difusió que fa l’ajuntament de 
la cita prèvia en tots i cadascun dels seus departaments, si això poguera vincular-se en 
primera opció al valencià, perquè és una de les polítiques que haurien de fer servir de 
manera majoritària, quan estem parlant d’una llengua minoritzada, i no és el cas. Almenys 
en l’ús que jo vaig fer justament ahir. Gràcies.

Sr. Llopis: Bé, el que farem és mirar l’aplicació per tal que siga d’eixa forma, que aparega el 
valencià com a primera opció, i si hi ha barreges dels dos idiomes, doncs, que es puga 
solucionar eixe problema.

Sra. Obiol: No crec que siga un problema de l’aplicació, sinó és un problema de quan tu fas 
xarxes socials, que siga el responsable de xarxes socials el que vincule... bé, jo no sé molt 
d’informàtica, però trobe que es que vincule el valencià com a primera opció.
Sr. Llopis: Com a primera...

40. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PERQUÈ AL FINAL DE L’AVINGUDA VALÈNCIA I INICI DE LA REDONA 
D’ACCÉS A COTES BAIXES ES REVISEN DEL BRANQUES DE L’ARBRE PER TAL 
D’EVITAR LA SINISTRALITAT
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Es simplement un prec. Manifestar que sembla que al 
final de l’avinguda de València i l’inici de la redona, del que serà la futura redona d’accés a 
Cotes Baixes, l’últim semàfor, ha augmentat la sinistralitat degut a que les branques de 
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l’últim arbre que està al costat impedix visualitzar el semàfor. Hi ha hagut alguns accidents, 
bastants en les últimes setmanes degut al creixement de l’arbre. No és culpa de la regidoria, 
simplement fer-li palés que intenten revisar-ho per evitar aquestes situacions.
Sr. Jordi Martínez: Qui....? Jo, ell?... Com és arbre al final... . Bé, acceptem el prec. 
Revisarem la situació. Vull dir, d’eixa senyalització ve donada de molts anys, la gent més o 
menys sap... no sé perquè l’arbre va eixe això, però en el moment..., sobretot ara en 
moments que siga l’oportuna poda intentarem fer allí l’actuació.

41. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
DEMANA AL GOVERN QUE EXPLIQUE QUE HA PASSAT EN AMB LA SENTÈNCIA DE, 
PAGAMENT DE LA BROSSA
Sr. Jordi Martínez: Sí, a mi... davant del Ple de hui m’agradaria fer un exercici de 
transparència de qualitat democràtica i demanar al govern, a vore qui m’explica a mi, o a mi 
o a tots, jo crec que públicament a tots els ciutadans, què ha passat amb la famosa 
sentència de Fomento. Algú del govern si em poguera explicar eixe règim jurídic, entenc.

Sra. Moltó: Bé, doncs moltes gràcies i... a mi m’haguera agradat que els grups de l’oposició 
hagueren plantejat aquesta pregunta al Plenari per tal de poder-la explicar en condicions, en 
lloc de demanar una petició, jo crec que un tant fora de lloc, i ara explicaré el perquè del fora 
de lloc, d’una compareixença d’un regidor que poc té a vore amb el que s’enjudicia en eixa 
sentència. De fet, jo crec que si vostés, els articles aquests del Reglament Orgànic i de 
Funcionament de l’Administració, que citaven el 104 i el 105, els hagueren llegit bé, 
s’hagueren adonat que en el seu article 105, el que diu és «que todo miembro de la 
Corporación que por delegación del alcalde o presidente, ostente responsabilidad de un 
área de gestión estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando este así lo acuerde», 
com ha sigut el cas de hui, «al objeto de corresponder a las preguntas que le formulen sobre  
su actuación». Vull dir, que vostés, amb eixa conversa que tindran amb el senyor Silvestre, 
crec que podran dir-se «bon dia», més que res perquè aquestes actuacions faran referència 
a actuacions d’altres regidors, i inclús d’altres grups. 

I molt hàbilment el Partit Popular parlava que les actuacions a les quals feia referència, 
incloïa allí al PSOE, a Compromís, a Esquerra Unida...; però dic molt hàbilment, perquè 
també s’oblidava del propi Partit Popular, perquè resulta que l’origen d’aquesta sentència ve 
a partir de l’any 2008, i en una sentència que ja vam pagar a través del Fons d’Impuls 
Econòmic. I ara vaig a explicar d’on ve açò.

Doncs, miren, el que ha fet aquest govern és defendre els interessos de la ciutat, davant la 
petició d’una empresa d’aplicar una pujada en els preus que estava aplicant aquest 
Ajuntament, i l’Ajuntament el que fa és dir «no ho tinc clar que et corresponga que et munte 
el preu, no tinc clar que et corresponga que et revise el preu que m’estàs aplicant», de 
manera que no estem parlant de cap sanció, com s’ha dit en alguns mitjans de comunicació. 
Vull dir que no ens estan multant per haver fet alguna cosa malament, ni de cap condemna 
ni penalització per haver actuat d’una manera que no toca; tot el contrari, davant la petició 
d’una empresa que li toca que li muntem el preu, nosaltres li diem «no, no ho tenim clar. 
Anem a anar a un contenciós i anem a aclarir qui té raó». 

I per què no ho té clar l’Ajuntament? Doncs, l’Ajuntament no ho té clar per vàries qüestions. 
En primer lloc, perquè pensava que eixa acció podria estar prescrita, i entre altres accions 
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perquè també hi havia coeficients que minoraven eixa quantitat que l’empresa reclamava a 
l’ajuntament. És a dir, que l’empresa, doncs, per exemple, en esta petició inicial dels anys 
2008 a 2011, en què governava el Partit Popular i no va aplicar eixa revisió, pensem que de 
manera correcta, no havia aplicat determinats coeficients, que feien no muntar el preu a les 
pretensions que tenia eixa empresa; i el que feia era rebaixar respecte d’eixa pretensió. En 
un principi eixe contenciós, en l’any 2014 es resol a favor de l’Ajuntament. La justícia li diu a 
l’Ajuntament que no corresponia fer eixa revisió de preus. L’empresa, lògicament, el que fa 
és recórrer eixa sentència i dir «no, a mi sí que em correspon que em munten els preus 
perquè m’han muntat l’IPC, m’ha muntat l’IVA, i em correspon que em paguen més per la 
prestació d’aquest servei».

Què fa el TSJ en l’any 2016? Doncs, l’any 2016 el TSJ li dona la raó a l’empresa. I saben 
per què li la dona? Perquè l’any 2007 el Partit Popular havia aplicat una reducció de preus, i, 
aleshores, el TSJ el que ens està dient «vostés ja han aplicat abans una revisió de preus, no 
poden no aplicar-la després». Aleshores, ací, el primer que hauria d’explicar alguna cosa és 
el Partit Popular, perquè durant eixos anys no ho va aplicar.

La qüestió és que, fins el 2014, què ens trobem? Ens trobem amb una situació en què els 
tribunals... 2014 no, 2016, abans de la sentència del TSJ. Ens trobem amb una sentència en 
què els tribunals estaven dient-li a l’Ajuntament que estava actuant de manera adequada, 
que no corresponia muntar-li cap preu a l’empresa ni fer-li cap tipus de revisió. A partir del 
2016 és quan es produïx aquesta sentència. I aleshores, què fa l’empresa? Com va 
continuar prestant eixe servei a l’Ajuntament, el que fa l’empresa és dir «doncs bé, com he 
continuat prestant este servei, jo el que full és que eixos preus que m’ha reconegut que em 
toquen, perquè ara el cost del meu servei, ja m’ha reconegut que munta l’IPC, que munta 
l’IVA, i que el cost mínim és este, vull que me’ls apliques a la resta d’anys que he estat 
prestant el servei». I eixa és la sentència que tenim avui damunt la taula.

I, ¿per què dic que açò ve de l’època en la que governava el Partit Popular i que... si 
tinguérem que citar compareixences, crec que la primera precisament que hauríem de citar, 
és aquesta? Perquè el punt de partida ve ací.

Per tant, a pesar que l’empresa sí que aconseguix que es reconeguen les seues 
pretensions, jo crec que era missió de l’Ajuntament oposar-se; perquè nosaltres, a més, 
pensàvem que eixa sentència de 2016, no tenia perquè aplicar-se a anys posteriors no 
reclamats per l’empresa, que és això el que adduïx l’Ajuntament; però bé, l’Ajuntament ho 
lluita, defensa els interessos de la ciutat i, en qualsevol cas, almenys aconseguix que eixes 
pretensions inicials que tenia l’empresa de cobrar uns preus, es rebaixen.

Per tant, no és cap sanció. Què és una sanció? Doncs, miren, Serelles, per exemple, va ser 
una sanció. Una sanció que ens va posar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de més 
de mig milió d’euros. No és cap gestió inadequada, no és cap penalització, el que sí que és 
una penalització o una gestió inadequada és quan t’imposen, per exemple, una reparació de 
danys, com van ser els 1,3 milions en el cas de Serelles; els 2 i mig als quals feia referència 
el senyor Ruiz, del tema de la Rosaleda, que també estaria bé que se’n recordara d’eixes 
comissions de seguiment que es demanaven en la Rosaleda, perquè sabien que s’estava 
incomplint el Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament, i que el Partit Popular amb la 
seua majoria absoluta bloquejava a tots els grups de l’oposició. Els 800.000 euros que vam 
pagar recentment d’expropiacions, els 3 milions de Benissaidó, els 3 i mig de la universitat, 
totes aquestes sancions sí que són penalitzacions i indemnitzacions.
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Per tant, l’Ajuntament no ha cedit a les pretensions de revisió de preu que fa una empresa, i 
ho ha defés als tribunals. No ha cedit, igual que no va cedir quan, per exemple, Luxender 
ens demanava que s’havia d’indemnitzar per la situació urbanística desastrosa que hi havia 
hagut en Serelles. L’Ajuntament li havia de pagar 15 milions d’euros. No vam cedir. No sé si 
haguérem perdut el judici que des de l’inici li havíem d’haver pagat 15 milions d’euros. 
Tampoc vam cedir als 4,5 milions d’euros que ens reclamava Ortiz pel Bulevard, per una 
infraestructura que, com bé saben, el manteniment de cada tram d’eixa infraestructura tenia 
un cost del triple que qualsevol altra via de qualsevol altra ciutat. O tampoc vam cedir, i açò 
és més recent, per exemple, a una reclamació que ens feia l’empresa de transports per a 
pagar l’IVA, de més de mig milió d’euros, que, de moment, i dic, de moment, perquè aquesta 
resolució encara no és ferma, doncs, ens dona la raó a l’Ajuntament que no hem de pagar 
aquesta quantitat.

Per tant, ha gestionat intentant buscar la millor solució per a l’Ajuntament, igual que ho ha 
fet, per exemple, en el carrer Calderón que ha suposat més de 350.000 euros, que ja s’han 
ingressat a l’Ajuntament; igual que ho ha fet recuperant serveis com el CADA o el Palau de 
Justícia; i igual que ho ha fet amb la revisió de preus que també hem tingut aquests plets per 
al servei de neteja d’edificis públics. Que jo vull recordar, pel que deia el senyor Ruiz, perquè 
ell feia una cita molt poètica que... ací, els revolucionaris quan arriben no fan res. Doncs, a 
mi m’ha recordat més bé a Tirisiti, «treballeu, treballeu, però jo no treballe». I saben per 
què? Perquè, per exemple, nosaltres, quan vam arribar al govern, el contracte de la neteja 
d’edificis públics, no sols havien passat els anys de contracte, sinó que també els anys de 
pròrroga i ja estava vençut, i nosaltres el vam prorrogar, el vam prorrogar fins que vam 
poder-lo licitar i, actualment es troba licitat gràcies a aquest govern, no gràcies al govern del 
Partit Popular.

I mentre que ha passat, doncs, igual, nosaltres hem defés, davant les peticions que ha fet 
l’empresa de revisió de preus, els interessos de l’Ajuntament. Que ha derivat en què alguns 
anys puguem haver recuperat eixes quantitats per al nostre Ajuntament, i en altres no, en 
altres no.

Per tant, resulta incomprensible, i jo crec que, que es qüestione aquest govern per lluitar, i al 
final rebaixar les pretensions de revisió de preus que ha fet una empresa; perquè si volien 
que ho haguera muntat abans l’Ajuntament, inclús tenint una sentència que fins, com deia, 
2016, era favorable als interessos de l’Ajuntament, doncs jo, hem pregunte per què no ho 
han fet abans.

Sr. Alcalde: No hi ha millor manera d’acabar el Plenari que una explicació tan clara i tan 
meridiana davant dels intents de confusió d’alguns grups.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las  13:30 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.

Vº Bº
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