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Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:33 horas, del día 1 de octubre 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.

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

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

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Saludem a tots els que ens segueixen a través de les xarxes socials i 
el canal YouTube de l’Ajuntament d’Alcoi. Iniciarem la sessió ordinària del plenari.

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

1. 25723/2021 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES 02-07-2021 (ORDINÀRIA) I 19-07-2021 (EXTRAORDINÀRIA)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los 
días 02-07-2021 (ordinaria) y 19-07-2021 (extraordinaria)

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

Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 02-07-2021 
(ordinaria) y 19-07-2021 (extraordinaria), 

2. 25723/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
No tenim res.

3. 26170/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/7.
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 el siguiente acuerdo:

Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2021/10006, por un importe total de 1.567,39 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920210005292, Tercero: NEXUS ENERGIA SA, importe: 44,62 € 
y termina con la operación ADO nº 920210008551, Tercero: NEXUS ENERGIA SA, 
importe: 319,89 €.

4. 26790/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.06.2021/047.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que 
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general 
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser 
utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:

- El gasto es específico y determinado.

- No puede demorarse a ejercicios posteriores.

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

- Bajas de otras partida.

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

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

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de 
2020 por créditos extraordinarios nº 1.06.2021/047 que se financiarán con bajas de otras 
partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

12543 92400 64200 ADEQ/MEJORA LOCAL C/ESCULTOR PERESEJO, 32 2021 4 U51 1 14.701,00

Total crédito extraordinario 14.701,00

12543 92400 20200 ALQUILER LOCAL ASOC.VECINOS ENSANCHE -4.701,00

12543 92400 22699 GASTOS ACTIV. PARTIC. CIUDADANA -10.000,00

Total financiación con bajas -14.701,00

12543 92400 78900 SUBV.AA.VV.ZONA NORTE ADQ.LOCAL 2021 2 U43 2 46.003,33

Total crédito extraordinario 46.003,33

03347 33740 62900 PROYECTO "L'ESPAI" 2019 2 U44 9 -46.003,33

Total financiación con bajas -46.003,33
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Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos.

5. 27100/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS, 
EXP.: 2.06.2021/049.
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:
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Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2021 por suplementos nº 2.06.2021/049, que se financiará con bajas de otras partidas, con 
el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Importe

08111 92200 46700 APORT.CONSORCIO COM.C.COM.VALENCIANA 24.660,25

Total suplementos de crédito 24.660,25

04546 33322 22609 BELEN DEL TIRISITI -5.000,00

04546 33370 22609 SERVICIOS DIVERSOS C.A.D.A. -18.990,00

10148 34210 22701 SERV. SOCORR/MONIT. C.D. ED. LATORRE -670,25

Total financiación con bajas -24.660,25

03065 15220 21200 MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES. 10.000,00

Total suplementos de crédito 10.000,00

03065 23104 48000 SUBV.FOMENTO COOP.VIVIENDA -5.000,00

03065 33741 48900 SUBV. ACTIV. "JOVES PER LA INTEGRACIÓ". -5.000,00

Total financiación con bajas -10.000,00

04546 92000 21200 MANTENIM."LLOTJA SANT JORDI" 5.500,00

Total suplementos de crédito 5.500,00

04546 33300 22799 SERV, ASIST. ACTIV. C. CULTURA -5.500,00

Total financiación con bajas -5.500,00

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

6. 24085/2021 INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D’ALCOI, PER A LA CESSIÓ DE SOLAR DE 
TITULARITAT MUNICIPAL, PERQUÈ L'E.P.S.A DESENVOLUPE INVESTIGACIÓ 
APLICADA I REAL EN L'ÀMBIT DE L'AGRICULTURA 4.0.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA LA CESIÓN DE SOLAR DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL, PARA QUE LA E.P.S.A DESARROLLE INVESTIGACIÓN 
APLICADA Y REAL EN EL  ÁMBITO DE LA AGRICULTURA 4.0.

Dada cuenta del borrador de convenio de referencia.

Vistos los informes emitidos por el Jefe del Departamento de Patrimonio y Vivienda, el 
Arquitecto Municipal, el Técnico de Innovación, el T.A.G. de Gabinete Jurídico y el 
Secretario Acctal.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Patrimonio, Obras y Servicios, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los señores 
asistentes, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA LA CESIÓN DE 
SOLAR DE TITULARIDAD MUNICIPAL, PARA QUE LA E.P.S.A DESARROLLE 
INVESTIGACIÓN APLICADA Y REAL EN EL  ÁMBITO DE LA AGRICULTURA 4.0.”,  que es 
del siguiente tenor:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA LA CESIÓN DE SOLAR DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL, PARA QUE LA E.P.S.A DESARROLLE INVESTIGACIÓN 
APLICADA Y REAL EN EL  ÁMBITO DE LA AGRICULTURA 4.0.

De una parte la Universitat Politècnica de València, en adelante UPV, con CIF Q4618002B, 
creada con rango de universidad en virtud del Decreto 495/1971, de 11 de marzo (BOE de 
26 de marzo de 1971), con sede en el Camino de Vera, s/n de VALENCIA, y en su nombre y 
representación el Sr. Rector Magnífico D. José Esteban Capilla Romá, nombrado por el 
Decreto 74/2021, de 28 de mayo, del Consell de la Generalitat, y en virtud de las 
atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, 
aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell.

Y de otra parte la institución Excmo. Ayuntamiento de Alcoy con C.I.F P0300900H, con sede 
en Alcoy, Plaza de España, 1, y en su nombre y representación D. Antonio Francés Pérez, 
de acuerdo con las facultades que tiene conferidas en virtud de Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy.

El presente convenio se formaliza de forma no presencial, mediante firma electrónica.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para la firma del 
presente documento y a tal efecto, 

 EXPONEN
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1.- Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de Abril y el Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, por el que se 
aprobaron los Estatutos de la UPV, constituyen el marco legal para promover la 
colaboración empresarial con la Universidad en actividades de interés general. 

2.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy tiene la voluntad de  disponer en nuestra Ciudad 
de un laboratorio real para el diseño y desarrollo de tecnologías en el ámbito de la 
agricultura 4.0 donde los grupos de investigación de la Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy, en adelante EPSA, puedan desarrollar una investigación aplicada y real en este 
campo, con la intención de  generar evidencia científica de la mejora de la producción 
agrícola y eléctrica en esta instalación.  

3.- Que la UPV es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia, que 
desarrolla actividades de docencia, investigación y desarrollo científico y tecnológico, 
interesada en colaborar con los sectores socioeconómicos para asegurar el mejor 
cumplimiento de los fines docentes, de investigación y de transferencia de tecnología y 
conocimiento.

Por ello, las partes firmantes, con la capacidad legal necesaria formalizan el presente 
Convenio, con arreglo a las siguientes 

 CLÁUSULAS

◦ PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

El objeto de este Convenio es la CESIÓN  a la UPV de la parcela de propiedad municipal, 
cuya naturaleza es de dominio público-servicio público, ubicada en Alcoy, calle Filà Judíos, 
17, referencia catastral 0078302YH2807N0001JO, para la realización de actividades de 
interés general, por un plazo de cuatro años.

La finalidad de la cesión de la parcela municipal es llevar a cabo, por la UPV, la construcción 
de una planta con el propósito principal de generar evidencia científica de la mejora de la 
producción agrícola y eléctrica en esta instalación. 

Se trata de  disponer de un laboratorio real para el diseño y desarrollo de tecnologías en el 
ámbito de la agricultura 4.0 donde los grupos de investigación de la EPSA puedan 
desarrollar una investigación aplicada y real en este campo.

La conversión de energía solar y su distribución para uso interno y externo es uno de los 
factores diferenciales de este proyecto y permitirá desarrollar diferentes investigaciones 
asociadas a eficiencia energética, líneas de transmisión, automatización, sensores y 
comunicaciones. Este objetivo principal se subdividirá en objetivos específicos para la 
realización de proyectos que consigan un beneficio a la ciudad y a los ciudadanos. Todo ello 
en el marco del objeto y finalidades específicas de la Universitat.
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A la finalización del convenio todas las instalaciones y estructuras construidas en la parcela 
serán retiradas por la UPV, que deberá dejar el terreno en las mismas condiciones que se le 
cede.

◦ SEGUNDA. ACTIVIDADES A REALIZAR

 En concreto, se podrá trabajar disponiendo de este espacio en:

 Diseño de redes de sensores y actuadores para el estímulo del cultivo y la mejora de 
la producción.

 Diseño de redes de comunicación para la recopilación de la información.
 Diseño de sistemas de captura de bajo consumo.
 Desarrollo y aplicación e integración en los cultivos de energías limpias para 

suministrar potencia al equipamiento de la agricultura 4.0.
 Conversión eléctrica
 Desarrollo de estructuras mecánicas de soporte, pinzas de recolección, etc. para 

facilitar la disposición de elementos y la utilización de robots.
 Guiado automático de vehículos.
 Desarrollo de sistemas de visión para analizar la madurez y estado de los vegetales 

y frutos.
 Utilización de técnicas de IA en guiado, visión, redes.
 Procesado de la información recopilada mediante técnicas de big data.

El desarrollo de dichas actividades será llevado a cabo a través del Campus d´Alcoi de la 
UPV. 

TERCERA.- DIFUSIÓN DE LAS  ACTIVIDADES

La UPV difundirá por cualquier medio la participación y la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy en las publicaciones que se  puedan derivar de las actividades 
desarrolladas al amparo del presente Convenio.

La UPV editará una Memoria Anual donde quedarán reflejadas las actividades realizadas.

◦ CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Se constituirá una comisión de seguimiento  integrada por dos representantes de la EPSA  y 
dos representantes del Ayuntamiento de Alcoy.

La Comisión dictará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir cuando lo 
solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una  vez al año.

QUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 
cuatro años.
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SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE INFORMACIÓN 
SENSIBLE.

Las partes se obligan expresamente a cumplir los principios, disposiciones y medidas de 
seguridad previstos en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos, en todas  las actuaciones que se realicen ejecución del presente Convenio. 

Y en especial, las partes velarán por el cumplimiento de las previsiones contenidas en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

SÉPTIMA.  MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN

Las partes podrán modificar o resolver el presente Convenio en cualquier momento por 
acuerdo mutuo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciar el Convenio 
comunicándolo por escrito a la otra parte con 2 meses de antelación a la fecha en que vaya 
a darlo por terminado.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Convenio por cualquiera de 
las partes, dará lugar a la rescisión del mismo.

OCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO y JURISDICCIÓN

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y en lo no previsto en el mismo se 
ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana y Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

El Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y la UPV se comprometen a resolver, de manera 
amistosa, en la Comisión de Seguimiento cualquier desacuerdo que pueda surgir en el 
desarrollo del presente convenio. En caso de conflicto acuerdan el sometimiento a los  
órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo que correspondan al 
Ayuntamiento de Alcoy.

Las partes firman de forma electrónica, considerando la fecha de formalización de este 
documento la de la firma del representante de la Universitat Politècnica de València.”

Segundo.- Nombrar  al concejal de Innovación, D. Jorge Gabriel Segura Alcaraz,  y al 
Técnico de Ciudad Inteligente, D. Pedro J. Ramiro Zafra, representantes del Ayuntamiento 
de Alcoy en la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Tercero.-  Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o concejal que legalmente le 
sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad de 
lo acordado.
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7. 23672/2021 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
ADHESIÓ A LA XARXA DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA
El foment de la participació ciutadana és una obligació que els governs de totes les 
administracions públiques tenen el deure de desenvolupar, ja que és un dels pilars bàsics 
sobre els quals s'assenta el nostre sistema democràtic.
La Xarxa de Governança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana pretén ser un 
instrument de col·laboració, debat i reflexió entre la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, competent en matèria de participació 
ciutadana, els municipis i les mancomunitats d'àmbit comarcal de la Comunitat Valenciana, 
entorn de les polítiques locals de participació ciutadana impulsades al territori valencià.

Amb l'adhesió a la xarxa, els governs locals es comprometen a potenciar una sèrie d'accions 
plasmades en un decàleg que constitueix la carta d'adhesió. L'objectiu d'aquest decàleg és 
la canalització de l'acció dels ajuntaments i les mancomunitats que formen part d'aquesta 
xarxa cap a la configuració d'un sistema de treball per a un model de governança 
participativa municipal.

La xarxa té com a objecte impulsar i coordinar les actuacions que es desenvolupen en els 
diferents municipis i comarques compromesos amb la participació ciutadana, intercanviar 
experiències entre les administracions i proposar accions conjuntes.

Durant el mes d'octubre de l'any 2020, mitjançant els convenis de col·laboració subscrits per 
la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la 
Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló, es va 
dur a terme la celebració del taller: “CAP A UNA XARXA DE GOVERNANÇA 
PARTICIPATIVA MUNICIPAL. Trobades en línia amb les entitats locals” dirigit a personal 
tècnic i representants polítcs de les entitats locals, responsables en participació ciutadana, 
de cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana.

Entre els objectius de les jornades es trobava el d'establir les bases per a la constitució 
d'una “xarxa de governança participativa municipal de la Comunitat Valenciana”, integrada 
pels municipis valencians que estiguen duent a terme bones pràctiques de governança 
participativa als seus ajuntaments. La formació de la xarxa va tindre el seu fonament en el 
debat i priorització d'una sèrie d'indicadors per a una governança participativa, sobre els 
diversos eixos de participació ciutadana en l'àmbit municipal. D'altra banda, les jornades van 
servir per a iniciar així la posada en marxa de la Xarxa de Governança Participativa 
Municipal de la Comunitat Valenciana.

El 2 de desembre del 2020 es torna a convocar a tots els ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, junt amb les universitats, per a presentar la devolució dels resultats d'aquesta 
jornada i concretar així els criteris de governança participativa necessaris en l'àmbit 
municipal. També es trasllada una proposta d'agenda 2021 que configura el pla de treball de 
constitució de la “Xarxa de Governança Participativa Municipal”. Finalment, es trasllada a 
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totes les persones assistents la necessitat de crear un grup de coordinació per a impulsar el 
procediment de constitució de la Xarxa.

La primera reunió d'aquest grup coordinador, compost per la direcció general de Participació 
Ciutadana i nou municipis, que de manera voluntària s'ofereixen a formar part d'aquest, es 
va celebrar el dia 18 de febrer de 2021, a les 12.00, a través de la Plataforma TEAMs, amb 
representació de les següents administracions:

 Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 Ajuntament d’Alfàs del Pí
 Ajuntament d’Elda
 Ajuntament d’Alcoi
 Ajuntament de Vila-Real
 Ajuntament de la Vall d’Uixó
 Ajuntament de Xirivella
 Ajuntament de Riba-Roja del Túria
 Ajuntament de Gandia
 Ajuntament de Bellreguard

En aquesta reunió es van tractar diversos assumptes, i entre ells la formació d’un “grup 
motor” amb les persones representants de la Conselleria i ajuntaments anteriormente 
esmentats, els quals seran els impulsors de les actuacions necessàries fins a la presentació 
de la Xarxa i l'adhesió dels Ajuntaments i Mancomunitats que així ho acorden.

L’adhesió a la Xarxa de Governança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana no 
suposa cap despesa econòmica ni obligació vinculant per a l’Ajuntament d’Alcoi.

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics del Departament de Participació Ciutadana,

Vist l’informe favorable dels serveis jurídics municipals.

Vist l’informe favorable de la Secretaria General de l’Ajuntament, 

Atès que l’encàrrec d’informe realitzat al departament municipal d’Intervenció ha sigut 
rebutjat de manera motivada per no ser necessari en base al contingut de l’expedient i als 
articles 54.1.b) del RDL 781/1986, de 18 d’abril, i 115.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
la Generalitat Valenciana

D'acord amb tot el que és anteriorment indicat, i vist el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a 
favor dels regidors dels Grups Municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i el regidor 
no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma i l'abstenció del regidor del grup 
municipal VOX (1), adopta els següents acords: 

1r. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Alcoi per adherir-se a la Xarxa de Governança 
Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana
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2n. Comprometre's a potenciar les accions següents:
EIX 1: la participació ciutadana als municipis.
1. Dotar l'ajuntament o mancomunitat de persones responsables en matèria de 

participació ciutadana i del personal tècnic vinculat a l'àrea de participació 
ciutadana, necessari per a complir les competències establides en la normativa 
de règim local vigent, en el termini d'un any des del moment d'adhesió a la xarxa.

2. Implementar la participació ciutadana de manera transversal en totes les àrees 
de l'ajuntament, que hauran de coordinar-se de manera eficient, mitjançant la 
creació o actualització d'un reglament de participació ciutadana.

3. Implantar un sistema de processos participatius municipals.
4. Disposar, almenys, d'un òrgan de participació municipal, bé creant nous òrgans o 

bé activant i dinamitzant els existents.
EIX 2: els processos de participació ciutadana.
5. Garantir la participació ciutadana en el disseny, execució i avaluació de les 

polítiques públiques, així com en els processos d'elaboració normativa, 
planificació estratègica i contractual. Amb aquesta finalitat, es proporcionarà de la 
comunitat local i a les persones participants en els processos la formació i les 
eines necessàries per a impulsar la seua autonomia, assegurant que en cas que 
siga necessari,  els processos es puguen desenvolupar al marge de la tutela de 
l'ajuntament.

6. Identificar els actors afectats per les polítiques públiques i garantir la participació 
de tots ells desenvolupant estratègies específiques per a atraure la població que 
habitualment no participa, avaluant la difusió i l'impacte dels processos.

EIX 3: l'educació per a la participació ciutadana.
7. Dissenyar i impulsar programes de formació sobre la cultura participativa, 

mitjançant la formació en les diferents etapes de la vida, així com de capacitació i 
aprenentatge de la participació ciutadana, per a la ciutadania.

8. Dissenyar i impulsar programes de formació per al personal tècnic municipal.
9. Promoure l'educació per a la participació de la població infantil i juvenil municipal.
EIX 4: els instruments i les metodologies per a la participació ciutadana.
10. Impulsar el desenvolupament i l'aplicació d'instruments i metodologies orientades 

a la participació ciutadana dedicant els recursos necessaris per a això, utilitzant 
les tecnologies de la informació i la comunicació per al foment de la participació 
ciutadana, convertint els escenaris digitals en nous espais relacionals on 
qualsevol puga proposar i col·laborar en la definició de polítiques públiques.
No obstant això, en la mesura que siga possible, es mantindran les relacions 
presencials, i l'espai híbrid presencial-digital serà el preferent.

EIX 5: la transparència i la informació.
11. Garantir la transparència i la rendició de comptes augmentant el nivell 

d'informació que rep la ciutadania i millorant-ne la qualitat.
12. Proporcionar a les persones participants informació sobre els objectius, la 

metodologia i les fases dels processos participatius, així com informació tècnica 
sobre la matèria, assegurant-se que la comprenen.

3r. Que es realitzen tots els tràmits oportuns perquè l'adhesió de l'ajuntament a la Xarxa de 
Governança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana siga efectiva, i es notifica 
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aquest acord a la direcció general de Participació Ciutadana de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, mitjançant una còpia 
d'aquest.

8. 25723/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 3757 FINS 
A LA NÚM. 4149 DEL PERÍODE 2021 
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las 
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:

 Del 27 de agosto de 2021, núm. 3757, al 22 de septiembre de 2021, núm. 4149.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9. 25723/2021 SECRETARIA GENERAL 
COMPAREIXENÇA REGIDOR DELEGAT DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA PER A QUE 
DONE COMPTE DE LES LÍNIES DEFINITÒRIES DE LA GESTIÓ DE LA REGIDORIA EN 
REFERÈNCIA A LA SENTÈNCIA QUE CONDEMNA A L’AJUNTAMENT D’ALCOI A 
PAGAR A L’EMPRESA FCC.
Sr. Alcalde:
Com vam quedar en Junta de Portaveus, hi haurà una intervenció inicial del regidor que 
compareix, el senyor Silvestre, i a continuació formularan les preguntes per part dels grups 
polítics.

Sr. Silvestre:
Bé, bon dia a totes i a tots. Senyor alcalde, companyes i companys de corporació, i a tota la 
ciutadania que en segueix per xarxes socials. Bé, tal com vam acordar en el passat plenari, 
doncs, ací estic per a comparéixer i per a contestar a tot el que es requerisca. Evidentment 
en uns fets i en uns anys en què jo no tenia res a veure, ni vaig participar en cap decisió, ni 
tan sols estava en el món de la política, però pensem que és una bona oportunitat de fer un 
exercici de transparència i que al final la ciutadania conega la veritat d’aquesta sentència i 
entenga la bona fe del govern o dels governs, diria, per defensar els interessos de la 
ciutadania i, evidentment, no claudicar a les peticions de les empreses que gestionen els 
diferents contractes de serveis que tenim a la ciutat. Així que ací estem disposats a 
contestar a les diferents preguntes i aclariments sobre el contracte de la brossa, però sí que 
voldria fer un poc de retrospectiva perquè sobretot des de..., estem parlant de fets, molt 
importants, des de l’any 2007 fins a l’actualitat, perquè encara que vostés, ja hem vist les 
preguntes que fan, que sobretot parlen del pagament i sembla que no els interessa parlar de 
tot el procediment, des que arranca, però nosaltres, evidentment, sí que anem a fer-ho així. 
De fet, els ha resultat curiós que per a la preparació d’aquesta compareixença, que han 
tingut un mes, tota la informació que està disponible sobre aquesta sentència i sobretot els 
temes aquests, ningú ha demanat ni ha sol·licitat cap consulta a l’expedient, per tant, em 
crida prou l’atenció. I primer que res, abans de fer un poc d’història de tot aquest 
procediment, volem deixar clares un parell de qüestions: la primera, que el que està tractant-
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se ací hui no és cap sanció, tinguem-ho clar, no és cap sanció, és una revisió dels preus de 
l’any 2012 al 2018 en el que estava pagant-se a preu del 2007 i que l’empresa reclama, 
l’empresa fa una reclamació i un jutjat li ho reconeix i fa que nosaltres hàgem de pagar 2,1 
milions d’euros per 5, 6 anys que vam estar pagant la contracta a un preu que ells 
consideren que no tocava i que nosaltres vam reclamar i lluitar, i lluitar, per intentar estalviar-
los a tota la ciutadania i no pagar-los. Sancions són els 1,3 milions de reposició de danys a 
Serelles o els 2,5 que ens costarà refer la Rosaleda o les expropiacions, que seguim pagant, 
dutes a terme pel PP, com els 800.000 euros del Centre, els 3 milions de Benissaidó o els 
3,5 de la Universitat, que saben què suma tot açò? Tot açò suma 11,1 milions, i de segur 
que em deixa una cosa més per a ací i algunes altres perles que augmentaria. Després és 
també important que quede clar a tota la ciutadania, l’objectiu últim d'aquesta corporació i 
torne a repetir, crec que d’altres, ha estat defendre els interessos de la ciutat, intentar 
minimitzar les despeses del servei, sempre, per descomptat, seguint els criteris tècnics i 
jurídics del personal expert de la casa, i precisament aquests criteris són els que em van fer 
negar-me a pagar les reclamacions de l'empresa. No estem amagant-nos en cap moment, 
segons s'ha dit hui a la ràdio, que sabem, que..., no, no, no, alguna una volta m'ha preguntat 
alguna cosa i jo no he contestat?, no sols al plenari o en les comissions, sinó al carrer, ha 
vingut algun periodista a dir-me alguna cosa, a preguntar-me alguna cosa i li he dit: «no, no, 
no», no, no?, no ens amaguem de res, donem explicacions de tot perquè per això estem. I 
bé, vaig a fer un poc una breu història dels fets, perquè la gent se situe un poc en el context. 
Perquè al final és important, és important no centrar-se únicament en el que la gent, en el 
que alguns grups polítics volen que ens centrem. No, no, parlem de tota la història i, 
aleshores, cal fer una breu història dels fets, important per a situar-se en les legislatures i els 
partits que governaven, per exemple, del 2007 al 2011 governava el Partit Popular, del 2011 
al 2015, al principi, el PSOE, Esquerra Unida i Compromís, encara que després Compromís 
es va baixar, i van tenir les delegacions de Medi Ambient Esquerra Unida i del 2015 al 2019 
el PSOE. Per situar-se en el temps, açò arranca tot l’1 de juliol del 2000 quan s’inicia el 
servei de recollida de la brossa i neteja viària, i acaba l’1 de juliol del 2010, perquè és un 
contracte de 10 anys i a partir d’ací comença a prorrogar-se. Però ací, en aquest impàs de 
temps, l’empresa demana una revisió de preus el 2007, una revisió de preus que 
l’ajuntament governat pel Partit Popular, en aquell moment, accepta, i pensem que va ser 
una gran errada. Posteriorment, l’empresa demana la revisió de preus del 2008 al 2011, que 
ací governava el PP, i no ho accepta, no ho accepta, pensem, a més a més, que amb bon 
criteri, amb el mateix criteri que nosaltres no vam acceptar la revisió del 2012 al 2018, i què 
fa l’empresa? Doncs ho tira a un contenciós, i aquest contenciós, en el 2014, ens dona la 
raó l’ajuntament, encara que l’empresa interposa un recurs i el Tribunal Superior de Justícia, 
l'any 2016 li dona la raó, però vull insistir, adoneu-vos que el Partit Popular, de l’any 2008 al 
2011 fa el mateix que nosaltres, i amb bon criteri, és a dir, no accepta les reclamacions de 
l’empresa. Clar, què passa després, a posteriori, que és el que la conseqüència de la 
sentència que tenim ara? Clar, l’empresa diu: «Home, si ha guanyat del 2008 al 2011, l’altre 
vaig a per ell», i reclama del 2012 al 2018 i es torna a perdre, perquè clar, al final, el mateix 
Tribunal Superior de Justícia diu: «si vosté ja ha reconegut en el 2007 un acte propi de 
revisar-li els preus, doncs a partir d’ací ha d'acceptar-ho en totes les posteriors reclamacions 
que faça», i jo crec que és important posar en antecedents de tot açò perquè a partir d’ací, 
després d’explicar les preguntes, la gent tinga clar en quina situació estem i que és el que ha 
fet aquest govern, que repetisc, en tot moment, en tot moment ha defés els interessos de la 
ciutat i ha volgut minimitzar les despeses. S’imaginen vostés que haguera dit el Partit 
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Popular, Compromís, Esquerra Unida, Vox, Ciudadanos, Podem, si quan l’empresa fa la 
reclamació, nosaltres haguérem dit: «Ens aplanem, el que vosté diga, què fa falta?, cal 
pagar? Ací està, paguem», s’imaginen què hagueren fet?, què hagueren fet? Se'n recorden 
que fa dos mesos l’empresa reclamava, reclamava un 4% per objectius que estava lligat a 
una auditoria, que estava contractant-se i que el mateix Síndic de Greuges ens han donat la 
raó, perquè s’ha demostrat que estava contractant-se i com no podíem demostrar, a través 
de l’auditoria, aquesta minorització de les despeses, es va pagar i vostés, tots, van votar en 
contra que se li pagara, aleshores entrem en contradicció, volien que pagaren del 2012 al 
2018 i ara no volen que paguem? És a dir, entrem tots en contradicció, per què? Perquè 
l’essència d’aquesta sentència, vostés saben i ho tenen claríssim que no hi havia mala fe, 
que el que volia era defendre els interessos de la ciutadania i els interessos davant de les 
empreses que reclamen en moltes ocasions i que de vegades tenen raó i d’altres no, però 
per això està la justícia, per a solucionar-ho i per a aclarir-ho. Bé, res més, fan les preguntes, 
em fan les preguntes, no sé si m’han de fer les preguntes o com jo les tinc, directament les...

Sr. Alcalde:
Bé, crec que..., un moment, sí, crec que les preguntes són les que ens van traslladar ahir 
per escrit, que són consensuades per part de tots els grups o cada grup va a fer, formular 
les seues preguntes?

Sra. Rosa García:
No, hay unas preguntas que como considerábamos todos los grupos de la oposición que 
debían ser revisadas por los técnicos, las pasamos con antelación y algunas otras que 
consideramos que puede contestar el regidor.

Sr. Alcalde:
D’acord.

Sra. Rosa García:
Y habrá que hacerlas por orden.

Sr. Alcalde:
D’acord. Comencem primer per les que vau passar ahir per escrit? Aquestes qui les 
formula?

Sr. Silvestre:
No, a mi m’apareix un llistat de...

Sr. Ruiz:
El llistat de les preguntes que, que..., com ha comentat la senyora García, està distribuïda 
entre les diferents intervencions de cada....

Sr. Alcalde:
D’acord, d’acord, aleshores seguim l’ordre de...

Sr. Ruiz:
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La qüestió era que enteníem que hi havia algunes preguntes que, probablement, o foren 
qüestió tècnica o no competència directa de l’Àrea de Transició Ecològica i, per tant, per 
evitar que poguera argumentar això, doncs, ho vam voler passar amb anterioritat.

Sr. Alcalde:
Cap problema, aleshores comencem en les preguntes, de menor a major, senyor Martínez?

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i tots els que estan seguint-nos per qualsevol via. 
Bé, primer que res, respecte al que ha dit el senyor Silvestre, doncs, bé, jo no sé si, si fer les 
preguntes perquè ell ja sap quina intenció tenim, que és el que volem, en primer lloc direm 
que nosaltres no hem dit mai que no es pague, que està dient que no vol que paguem.

Sr. Alcalde:
Senyor Martínez, disculpe, però ara el que cal és formular les preguntes.

Sr. Marcos Martínez:
Sí, bé, era per entrar en precedents, però bé, és igual, ja està.

Sr. Alcalde:
Ho dic perquè després sí que tindran tots un torn d’intervencions.

Sr. Marcos Martínez:
D’acord, correcte.

Sr. Alcalde:
Segons vam acordar.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Passe a formular les preguntes?

Sr. Marcos Martínez:
Sí. 

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sr. Marcos Martínez:
Aleshores, la primera seria: A quina quantitat ascendeixen els interessos de demora pels 
quals la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d’Alacant, condemna a 
l’Ajuntament d’Alcoi? Quina és la quantitat d’interessos exactament? De quina manera té 
previst el govern fer front a aquest pagament? Què suposarà aquest pagament a l’actual 
administració local? Quina repercussió tindrà per a la ciutadania? I després, un dubte, per 
què es va tardar 6 anys i dues pròrrogues en licitar un nou contracte? Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Sr. Silvestre, ha pres nota de les preguntes? Perquè algunes sí que estan incloses en el 
llistat.

Sr. Silvestre:
Sí.

Sr. Alcalde:
Però se n’han incorporat altres noves.

Sr. Silvestre:
Jo, ara, ara m’ho recorda si hi ha alguna que...

Sr. Alcalde:
Sinó, igual val la pena formular-les una a una i anar contestant-les una a una.

Sr. Silvestre:
Sí, sí, jo crec que sí..., entre vore-les...

Sr. Alcalde:
Sí no li sap greu, senyor Martínez?

Sr. Marcos Martínez:
Sí, les dues primeres, les dues primeres les té ell?

Sr. Silvestre:
Sí, la primera, quant a la quantitat a la qual ascendeixen els interessos, s’està calculant, 
acabant de calcular, per part del departament, però diríem que sobre 900.000 euros.

Sr. Marcos Martínez:
Sí, la segona era de quina manera té previst el govern fer front a aquest pagament?

Sr. Silvestre:
Sí, per a la forma de fer el pagament es proposarà un fraccionament d’acord amb el que 
seria l’execució de la sentència.

Sr. Marcos Martínez:
Que va a suposar aquest pagament per a l’actual administració local?

Sr. Silvestre:
Home, què suposarà? Al final el que suposarà és que, doncs, haurem de crear o reservar 
una partida per a poder fer front a aquests pagaments, però igual que passa en molts altres 
pagaments que estan duent-se d’altres sentències o conflictes judicials que hi ha anteriors. 

Sr. Marcos Martínez:
Quina repercussió tindrà per a la ciutadania?
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Sr. Silvestre:
Home, la repercussió és que al final nosaltres estem governant i nosaltres hem de fer front a 
tot el que suposa governar amb tot el que és bo i roín. En aquest cas, doncs, si has 
d’integrar eixa quantitat de diners que has de pagar anualment, doncs, hauràs d’adaptar el 
pressupost d’acord amb aquesta circumstància.   

Sr. Marcos Martínez:
L’última era, per què es va tardar 6 anys més dues pròrrogues, o siga 8 anys, en licitar un 
nou contracte en aquell temps?

Sr. Silvestre:
Sí, bé, en aquest cas, a veure, ja ho he dit abans, en el 2010 s’acaba el contracte i a partir 
d’ací es prorroga, a veure, jo no sé si ho saben, però un contracte d’aquest tipus és un 
contracte complicat, és un contracte que s’ha d’actualitzar, en una tecnologia, etc., etc., això 
pot sonar a excusa, però no ho és, simplement ho pose damunt la taula perquè es tinga clar.  
Ací es prorroga el 2011, el 2012 i a partir d’ací i sí que és veritat que en la legislatura del 
2011 al 2015 es prepara un esborrany i a partir d’ací, en el 2015, es fa la preparació del prec 
del nou contracte a les noves circumstàncies, tenint en compte tot el que ha variat la gestió 
de residus en els últims anys, i se signa un nou contracte en maig del 2018.

Sr. Alcalde:
Senyor Abad?, formule vosté les preguntes.

Sr. Abad:
Sí, buenos días a todos los asistentes aquí y los que nos siguen desde casa. Bien, voy a 
empezar, las preguntas que voy a realizar no están pasadas con anterioridad pero no son 
técnicas y se pueden contestar, creo, que desde un punto de vista concreto. ¿Que 
discrepancias surgieron entre el Ayuntamiento y la empresa FCC durante la realización y 
negociación del nuevo contrato que lo demoró tantos años?

Sr. Silvestre:
Com?, com? Perdona.

Sr. Abad:
¿Que qué discrepancias surgieron entre el Ayuntamiento y la empresa FCC en la realización 
y negociación del nuevo contrato que se demoró tantos años?

Sr. Silvestre:
No, no, no…

Sr. Abad:
¿No hubieron discrepancias ni nada?, o sea, ¿se dejó 6 años, 8 años…?

Sr. Silvestre:
És que no entenc el que vol dir.
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Sr. Abad:
¿Que porqué no llegaron a un acuerdo durante estos años, que estuvimos sin contrato?

Sr. Silvestre:
No, a veure, realment ací hi havia una pròrroga del servei, era un servei essencial i al final 
calia dur-se a terme.

Sr. Abad:
Si, pero la prórroga eran dos años, habían dos años de prórroga que se utilizaron y luego 
hemos estado desde el 2010-12 hasta el 2018 sin contrato.

Sr. Silvestre:
Doncs, estava preparant-se el contracte i estava en vigència, les condicions, les condicions 
que hi havia...

Sr. Alcalde:
Per no, per no anar..., jo crec que la pregunta va en línia amb la formulada pel senyor 
Martínez de per què va tardar 6 anys a traure el nou contracte des que va finalitzar en 2010.

Sr. Abad:
Passe a la següent resposta?, pregunta, perdón: ¿que discrepancias surgieron en el seno 
local durante la realización y negociación del nuevo contrato que lo demoró tantos años?, o 
sea, ¿qué problemas tuvieron ustedes interiormente para demorar tanto el contrato?

Sr. Silvestre:
Doncs jo…

Sr. Alcalde:
Disculpe, però clar, eixos detalls, ell no estava en la regidoria ni en la política, com ha 
recordat, i per tant, clar, no pot contestar a aquesta pregunta.

Sr. Abad:
(….)

Sr. Alcalde:
Bé, però està parlant ja de la, de la intrahistòria de…

Sr. Abad:
(....)

Sra. Zamorano:
No se sent res. 

Sra. Baca:
Que es connecte el micro.

Sr. Abad:
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S’ha apagat, perdón. Durante la vigencia del contrato anterior así como durante los años en 
que el servicio fue prestado con el contrato expirado, ¿se realizó alguna auditoría externa?, 
¿El departamento responsable realizaba los informes de control sobre los trabajos 
realizados?

Sr. Alcalde:
Disculpe, senyor Silvestre, si no es connecta el micro, és que els que estan seguint-nos a 
través de les xarxes no ens escoltaran.

Sr. Silvestre:
Perdó, sí, la primera li he dit que ho desconeixia i en aquesta supose que sí, clar, no hi havia 
auditoria?, no sé si hi havia auditoria com a tal, no hi havia auditoria com a tal, però tots 
sabem que una de les funcions del departament de Medi Ambient d’aquell aleshores, era 
controlar, fer un seguiment i vigilar el que és el servei de neteja viària i de gestió de residus.

Sr. Abad:
Entonces, ¿hay informes sobre ese control?

Sr. Silvestre:
Ho desconec.

Sr. Abad:
Vale, yo ya he terminado. Gracias.

Sr. Alcalde:
Per part de Guanyar, senyor González?

Sr. González:
Gràcies, bon dia, bon dia a totes les persones que ens segueixen per les xarxes i a les que 
estem ací presents. Agraïm les explicacions tant del regidor, la regidora d’Hisenda en el 
passat plenari, el de Jordi Silvestre en aquest, perquè és per açò perquè ens donaren 
explicacions públiques, no? Pel que van donar suport a la compareixença. Per a fer, bé, jo 
tinc preguntes, però hi ha un poc de context en la pregunta, perquè si no no s’entén, al final, 
vull dir, per preguntar, perquè com ha explicat, no? Entenem que els problemes comencen 
en l’anterior govern del PP, de Jorge Sedano, i en la revisió de preus del 2007, que no, que 
s’accepta i després que no, com estava dient, i al final quan s’acaba el contracte de la 
pròrroga entenem que s’hauria d’haver fet, sabem que s’acabava un contracte llarg de molts 
anys i que s’hi havia de..., milionari, i no es va treballar una nova proposta per a licitar un 
nou servei i, per dir-ho d’alguna manera, es va deixar el mort al següent govern, no? La 
primera pregunta que voldríem fer és si considera aquest govern o el regidor, no sabem..., 
no sé si el govern de Toni Francés o el regidor en persona, si haguera sigut positiu que 
l’anterior govern de Jorge Sedano haguera treballat en una nova licitació per haver evitat la 
situació del servei sense contracte i sense revisar que ens acaba portant a la situació 
actual?, en part.

Sr. Silvestre:
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Sí, a veure, en el 2011, que és quan acaba el govern del Partit Popular, evidentment ells 
hagueren pogut fer també les seues tasques, sabien que en 10 anys s’acabava el que és la 
contracta, tenien dos anys de pròrroga i podrien haver deixat els deures fets i podrien haver-
hi..., posar-se per intentar, almenys, en la mesura del possible, deixar-ho el més embastat 
possible, però això no va ser així, és a dir, ells, directament, no van presentar res.

Sr. González:
Gràcies. La següent pregunta respecte a que a finals del 2014, la regidoria de Medi Ambient, 
en aquell moment, com deia..., la tenia Esquerra Unida, va presentar un nou plec de 
condicions que tenia millores en el control a l’empresa, hi havia una plataforma informàtica 
de gestió del servei, hi havia..., es plantejaven inspeccions, auditories periòdiques, bé, en 
aquest plec de condicions, que hi havia aportacions de la majoria dels grups, del PSOE 
inclòs, no es va dur a terme i es va..., no es va licitar aquest, no es va dur a terme (....) el 
plec, i la pregunta, una pregunta seria: per què no es va dur a terme una licitació que 
semblava necessària, en aqueix moment, i es va seguir deixant que es prestara durant 3 
anys més fins que es va licitar? i si el regidor no ho sap, si considera que haguera sigut 
convenient que s’haguera licitat abans per a tindre el contracte, per haver tingut el servei 
sense contracte durant més anys?

Sr. Silvestre:
A veure, evidentment jo no estava en aquell moment, però considere que es va presentar un 
document damunt la taula, que aquest document m’imagine que aprofitaria en molts 
aspectes per a elaborar el següent plec de condicions, però també entenc que el nou govern 
ha de posar en marxa una contractació en aquest cas, el de la brossa, i haurà de posar un 
poc el seu parer i la seua ideologia en el que vol fer, per tant, al final, a partir d’aquest 
document que, m’imagine que dic, ho desconec, però supose que aprofitarien molts 
aspectes, es va elaborar un nou plec de condicions, va tardar?, doncs sí, tardaria, com 
tarden molts d’aquests plecs de condicions perquè no són fàcils, estem parlant d’un import 
de molts milions d’euros, en aquest cas, no sé si eren 20 o 16, si no recorde malament, el 
que és la contracta dels 4 anys.

Sr. González:
D’acord, gràcies. Després sabem que estava avalat pels informes tècnics i s’havia decidit 
separar la neteja viària de la recollida de la brossa, s’havia aprovat en el Consell de 
Participació de Medi Ambient d’aquell moment i es proposava recuperar la neteja viària i fer 
un contracte curt per a la recollida dels residus sòlids urbans i després anar recuperant la 
gestió a mesura que es poguera. El plec que es va presentar per part d’Esquerra Unida 
només comprenia la part de recollida de brossa i la meua pregunta és: S’havia preparat un 
nou servei de neteja viària per part de la regidoria competent en aquell moment, que era del 
PSOE, tal com s’havia acordat?, i si no ho sap, no sé si considera que haguera sigut 
convenient? No ho sé.

Sr. Silvestre:
Ho desconec, totalment.

Sr. González:
I considera que haguera sigut convenient o no?
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Sr. Silvestre:
Home, jo crec que, torne a repetir el mateix, és a dir, tots els documents que es presenten 
s’avaluen i es consideren i tot el que faça implementar o fer de més també, també es realitza 
des del departament i dels serveis tècnics, perquè recordem que en tot moment ací moltes 
de les decisions que es prenen i que es fan, estan recolzades i, sobretot, dirigides pels 
tècnics que són els que al final coneixen les realitats dels contractes i són els que saben les 
necessitats  que posara en marxa perquè el servei siga correcte.

Sr. González:
D’acord, gràcies. Tal com ha explicat vosté mateix, fins al 2016 les sentències eren 
favorables a l’ajuntament i en pensar que a partir del 2016 ja coneixíem la sentència que no 
era favorable, la pregunta és, a partir d’aquest moment, per què no es va pagar el preu que 
ja s’havia dictaminat, que pertocava a l’empresa, que eren els preus del 2011 i no els preus 
del 2007, entenc, i així evitar-nos pagar ara els interessos de demora d’aquesta sentència?, 
o siga, si s’haguera pogut evitar pagar aquests interessos?

Sr. Silvestre:
A veure, no s’havia, jo crec que..., no s’havia reclamat, però és que a banda d’això, tornem a 
insistir altra vegada en el mateix, és a dir, que fem, a partir d’ara ens aplanem a tot el que 
reclamen les empreses?, compte!, que no és Jordi Martínez, ni Paco Agulló, ni Jordi 
Silvestre, els que diuen que es pague o no es pague, és a dir, sempre sota criteris tècnics i 
jurídics s’avalua la circumstància o les reclamacions i a partir d’ací es pren una decisió, torne 
a repetir, en el cas de l’altre dia de fa tres mesos, de pagar el 4% anual a l’empresa, 
constava un informe tècnic i un informe jurídic perquè se li pagara i no se li va pagar, què 
fem?, com ho gestionem?, ara sí, ara no?

Sr. González:
Bé, enteníem que..., respecte d'açò també faig una altra pregunta, que és si s’hagueren 
pogut calcular els preus a partir d’aquesta sentència ferma?, que hi ha una sentència ferma i 
ja ens indicava, jurídicament, que és el que calia fer, tal com s’indicava, i evitar aquesta 
situació, al final era, vull dir..., perquè no és..., si es va..., si es podia haver recalculat 
aquests diners?, que la sentència indicava que ja eren els preus del 2011, crec recordar, i 
potser arribar a un acord en l’empresa per evitar arribar als tribunals?, si ja se sabia que 
aquest preu era el que anava a reclamar i l’empresa, com que tenia raó, i els judicis..., les 
properes demandes que presentara anaven a donar-li la raó?.

Sr. Silvestre:
A veure.

Sr. González:
Tot per evitar els interessos, entenc jo.

Sr. Silvestre:
Està clar, a veure, jo no soc jurídic, ni de bon tros, però aquesta sentència, la del 2016, fa 
referència als anys 2008 al 2011, s’imagina vosté que el govern, en aquell moment, que era 
del Partit Socialista, posa damunt la taula, li pagarem a Fomento de Construcciones y 
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Contratas tots aquests anys, què haguera passat ací?, hagueren posat tots el crit en el cel? 
A més a més, no ho va reclamar, però és que a banda d’això, de quina manera es fa la 
reclamació?, jurídicament, és a dir, ací hi ha moltes circumstàncies que nosaltres, pensant 
en els interessos de la ciutat i en defendre els interessos i les arques municipals, en la 
mesura del possible, hem de batallar tot allò que creguem que s’ha de batallar, i torne a 
insistir, amb els informes i amb els criteris tècnics i jurídics, jo no pense que hi haja un jurídic 
de la casa que veient que és pedra diga: «doncs batallem-ho», no m’ho crec.

Sr. González:
D’acord, la segona pregunta, aleshores, seria: perquè si basant-se, si s’ha basat en criteris 
jurídics, no s’ha recorregut aquesta última sentència com es va recórrer els anteriors? 
Entenem que és per...

Sr. Silvestre:
Clar, pels mateixos criteris, és a dir, per què no s’ha recorregut aquesta última sentència? 
Perquè si fem un poc d’història, en el 2014 primer ens dona la raó a nosaltres, però en el 
2016 el Tribunal Superior de Justícia diu: "A veure, vostés ja han recorregut en algun 
moment que, en el 2007 aquesta revisió de preus...", a partir d’ací ja estem perduts, què 
passa?, fa una reclamació del 2012 al 2018 i nosaltres al final, quan ix la primera sentència 
ens aplanem, perquè, a més a més, la mateixa sentència diu que no hi ha mala fe i que no 
ens condemna a costes. Aleshores, per evitar una despesa major, doncs, va decidir no 
recórrer-se, perquè estava perdut.

Sr. González:
Gràcies, com ha dit, no se'ns ha condemnat a pagar les costes, no? Però, quines despeses 
hem tingut per a aquest procés en advocats?

Sr. Silvestre:
Bé, hi havia part del servei jurídic que sí que entrava dins del contracte general que tenim 
nosaltres, però a banda d’això estava el que és la minuta del procurador que al final 
ascendia a 3.025 euros.

Sr. González:
Entenc que el que es va pagar fora de la contractació del servei jurídic era això, la minuta 
del procurador?

Sr. Silvestre:
Sí.

Sr. González:
I després, crec que hi ha preguntes que més o menys ja s’han preguntat, al final, com va a 
pagar-se el que dictamina la sentència?, com es finançarà?, si això suposara interessos?

Sr. Silvestre:
Sí, bé, sí, jo crec que això ha quedat més o menys contestat, no?

Sr. González:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566463414774215 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

Sí.

Sr. Silvestre:
Al voltant de..., vosté ha preguntat pels interessos, no?

Sr. González:
Sobretot si hi haurà interessos...

Sr. Silvestre:
És que no l’escolte bé.

Sr. González:
Sí, sobretot si hi haurà interessos del finançament de com es pagarà la sentència.

Sr. Silvestre:
Doncs, això ho desconec, si hi haurà interessos...

Sr. González:
No, supose que no se sabrà la xifra, però entenc que sí que hi haurà, no?

Sr. Silvestre:
El finançament..., m’imagine que sí.

Sr. González:
I després, bé, volia preguntar també, això, crec que s’ha respost ja, que com s’havia previst 
aquest pagament als pròxims pressupostos i com afectaria, si afectaria només als següents 
pressupostos o als dels pròxims anys també?

Sr. Silvestre:
Bé, afectaria a tots els pressupostos de totes les anualitats fins que es pague.

Sr. González:
D’acord, per la part nostra aquestes eren les preguntes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i molt bon dia a tot el món. Bé, abans de començar agrair aquest exercici 
de transparència tant per les explicacions que s’estan donant avui al saló de plens com les 
que es van donar en el darrer ple. És cert que, més o menys s’han deixat caure algunes de 
les respostes que estan vinculades a les nostres preguntes, però des de Podem ens 
agradaria tornar a posar el focus en 5 preguntes que passaré a llegir a continuació. Tant en 
aquest ple com en el darrer ple, es parlava del 2008 quan governava el PP, com a l’origen 
d’aquesta sentència. Per tant, des de Podem, volem saber quin és o quins són els motius 
d’aquesta afirmació?

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566463414774215 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

Sr. Silvestre:
A veure, segons he dit abans, del 2007 al 2011, governava el Partit Popular i ells davant 
d’una reclamació de revisió de preus l'any 2007, la van acceptar, però després, ells 
mateixos, l’empresa va reclamar els anys posteriors del 2008 al 2011 i el Partit Popular no 
els va acceptar, concretament va reclamar el 25 de novembre del 2009, el 5 de maig del 
2010 i el 30 de maig de 2011 i, atenció!, torne a repetir, que pensem que amb bon criteri, 
amb bon criteri, ara, això sí, també és important posar-ho damunt la taula, que els que van 
pagar l'any 2016 van ser el govern socialista.

Sr. Santiago:
Sí, perdó. De la mateixa manera també s’ha dit que en primera instància, en 2014, la justícia 
resol a favor dels interessos de l’ajuntament. Sota quins arguments li dona la raó a 
l’ajuntament?

Sr. Silvestre:
Bé, en aquesta sentència del 2014, el primer que fa la justícia és rebaixar la quantia 
reclamada i després al·lega que no queda acreditada la necessitat d’una revisió de preus, 
que justifique, d’alguna manera, que s’haja trencat l’equilibri econòmic-financer del 
contracte. Doncs, no s’han introduït per part de l’ajuntament modificacions en el servei que 
incrementen els costos de l’empresa o que disminuïsquen el benefici i, segons diu el 
contracte, els preus podran ser objecte de revisió, però el mateix ajuntament no està obligat 
a fer-ho i això és el que al·lega per a tombar-li la petició en l’any 2014.

Sr. Santiago:
I dins d’aquesta mateixa pregunta o de la resposta que acaba de fer, aquests arguments no 
són vàlids per a poder recórrer la sentència actual?

Sr. Silvestre:
No, perquè segons dicta la sentència del Tribunal Superior de Justícia en l’any 2016, parla 
de la vulneració de la doctrina de caràcter propi, és a dir, que com l’ajuntament l'any 2007 ja 
va acceptar la revisió de preus, quan el Partit Popular estava governant, i per tant, si ho has 
acceptat un any, ja es crea precedent i ho deus acceptar a posteriori. És a dir, l’ajuntament 
no pot anar en contra dels seus propis actes, i com ho va reconéixer l'any 2007, deu fer-ho 
en les reclamacions dels anys següents, que és, fins al dia, fins a l’any 2018.

Sr. Santiago:
Clar, precisament la tercera pregunta anava en aquesta línia, entenc jo que això són els 
arguments que el Tribunal Superior de Justícia dona per a donar la raó, en aquest cas, a 
l’empresa, és a dir, com s’ha pagat prèviament, no es pot anar en contra de les accions 
pròpies de l’ajuntament.

Sr. Silvestre:
Correcte, com tu hi ha hagut un moment en què ho has reconegut, a partir d’ací el Tribunal 
Superior de Justícia s’agafa a aquesta casuística i el condemna a actualitzar aquests preus.

Sr. Santiago:
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Tant de la resposta, sí, tant de les respostes en aquest saló de plens avui com la de 
l’anterior, es plantejava o s’afirmava que s’havien rebaixat les pretensions inicials que tenia 
FCC, per tant, la pregunta és: «d'acord amb què es fa aquesta afirmació?».

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, l’empresa en principi reclamava 1,3 milions, però sembla que havia aplicat 
malament alguns coeficients i es recalculen i al final es rebaixa en quasi 600.000 euros, 
perquè al final es condemna és a pagar 723.758 euros.

Sr. Santiago:
I per acabar, s’ha comentat en..., bé, ho ha comentat el senyor Silvestre, que per a no 
claudicar a les demandes de les empreses que gestionen el servei gràcies a aquesta ciutat, 
es va optar per aquesta..., per aquest escenari. Per tant, des de Podem, i davant d’aquesta 
situació de sentències desfavorables, preguntem el següent: Si el govern municipal es 
planteja la recuperació total o parcial del servei de recollida de brossa i/o neteja viària?, 
sobretot ara que hi ha previsió que l’empresa pública es pose en marxa aquest any.

Sr. Silvestre:
Quant aquest aspecte jo el que li diria és que quan l’empresa pública estiga muntada i agafe 
un poc de recorregut i experiència, pense que es valorarà i s’estudiarà tots els serveis que 
puga agafar aquesta empresa i que puguem valorar, torne a repetir, sempre des del punt de 
vista tècnic, econòmic i jurídic, doncs, aquells serveis que puguen acollir o no.

Sr. Santiago:
La pregunta és si es planteja aquest servei o totalment o parcialment, si es planteja com un 
possible servei a recuperar per l’empresa pública?

Sr. Silvestre:
Es plantejarà quan aplegue el moment perquè jo m’imagine que hi haurà parts, com potser 
la neteja viària, igual sí que pots plantejar-ho, hi hauria que veure-ho. Però altres com el 
servei de recollida de residus, que és un servei molt complicat, necessites molta inversió, 
doncs no està tan clar, s’hauria de..., de totes maneres ja dic, això, aplegat el moment, ja 
s’estudiarà i es valorarà.

Sr. Santiago:
D’acord, per part meua cap pregunta més. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sra. Rosa García:
Si, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días, buenos días a los que nos siguen Online y 
buenos días también Sr. Silvestre. Me disculpa si a lo mejor alguna pregunta le suena como 
que ya se la han hecho, pero si la repito es porque quería matizar, por ejemplo esta primera, 
querría saber ¿como se van a abonar tanto los 900.000 euros que usted decía que es lo que 
habían estimado, que serían los intereses de demora, según la sentencia del contencioso 
administrativo núm. 1 de Alicante, más también los derivados de la condena principal y en 
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que forma va a afectar tanto a la actual como a los próximos presupuestos municipales, que 
usted ha dicho que obviamente si iban a afectar, eso, eso es una obviedad, pero si puede 
matizar en que manera o de que forma o como afectarían, se lo agradezco?

Sr. Silvestre:
Bé, ja hem contestat que la quantitat que eren al voltant de 900.000 euros, aleshores, al 
final, nosaltres calculem que anualment es pagaran al voltant de 600.000 euros i clar, això 
afectarà el pressupost, doncs, en el moment en què es facen, es faça el pressupost 
municipal, doncs, ja es tindrà en compte aquesta circumstància, al final el pressupost 
municipal també depén de moltes coses, hi ha projecte que podem finançar-los a través de 
subvencions i altres casuístiques que quan arribe el moment, evidentment, serà una partida 
que haurem de reservar i a partir d’ací refer en tot el que considerem necessari.

Sra. Rosa García:
Sí, yo volvería a insistir, si es posible, en que ampliara también a la otra parte que queda, 
porque usted se está centrando en esos 900.000 euros pero hay una parte que engrosa 
bastante más la cantidad a pagar, entonces si puede afinar un poco más en la respuesta.

Sr. Silvestre:
No, tot, tot el que li he contestat és contemplant-ho tot, és a dir, contemplant la penalització 
més els interessos.

Sra. Rosa García:
Vale, pues ahora le he entendido. Gracias. Habida cuenta que Fomento de Construcciones y 
Contratas es un proveedor del Ayuntamiento, ¿qué gestiones realizó el gobierno local para 
evitar este litigio en el que nos vemos ahora inmersos y llegar antes a un acuerdo 
transaccional entre las partes? 

Sr. Silvestre:
Bé, en aquest cas ací ens ho hauria de dir també el PP, aquest conflicte arranca amb 
reclamacions des de l’any 2009 i finalment l’empresa porta un contenciós el qual guanya. 
Evidentment, les gestions han estat quan es va revisar aquest expedient i vam entendre, al 
final, que igual que va fer el PP en aquest moment, que no corresponia a aquesta revisió de 
preus, nosaltres vam considerar que no havíem de pagar eixos, aquesta revisió que 
demandava l’empresa, i segons ens diu en la sentència del 2014, no s’acredita que 
l’empresa tinga un conflicte o estiga gastant més del que li hem demanat. Per tant, a partir 
d’ací, nosaltres defenem aquests criteris i, evidentment, la justícia ens dona la raó en el 
2014, però la situació canvia en el 2016 en la resolució del tribunal superior de justícia.

Sra. Rosa García:
Pero ustedes teniendo en cuenta que, como hemos dicho, la empresa es un proveedor 
desde hace muchísimos años del Ayuntamiento, ¿han ido comentando este conflicto, han 
ido pautando o han ido pactando alguna forma de poder seguir trabajando? porque es que 
da la sensación de que a pesar de que es un proveedor, un proveedor fuerte del 
Ayuntamiento, nunca se han hablado entre ustedes, porque nos encontramos con este pleito 
ahora.
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Sr. Silvestre:
Bueno, da la sensación no, a veure, ells demanden una sèrie de diners i nosaltres no ho 
acceptem, a partir d’ací, qui és el que, qui dirimeix, qui soluciona aquest conflicte? La 
justícia, però, aquest i moltíssims altres més que duen a terme, a diari quasi.

Sra. Rosa García:
Vale, voy por otra pregunta Sr. Silvestre. Si según ha manifestado el gobierno municipal, lo 
hemos podido ver en prensa, la negativa a abonar la cantidad reclamada por la empresa, 
por Fomento de Construcciones y Contratas en concepto de revisión de coste de servicio, se 
debe a criterios técnicos y jurídicos bajo asesoramiento de los técnicos municipales, ¿por 
que no ha sido recurrida la sentencia, en cuestión?

Sr. Silvestre:
A veure, pels mateixos criteris que esta sentència, perquè la sentència ferma del Tribunal 
Superior de Justícia del 2016, també, el que dicta, en aquesta sentència, s’aplica als anys 
posteriors que s’ha seguit prestant el servei. L’ajuntament es negava a revisar aquests preus 
sobre la base de la prescripció de la reclamació i la no extensió dels efectes d’aquesta 
sentència, de l’any 2016, a anys no reclamants. El Tribunal en aquest cas és taxatiu en la 
seua resolució i en entendre que no hi ha hagut mala fe, sinó més aviat una discrepància 
interpretativa dels efectes de la sentència, no condemna a costes a l’ajuntament i pensem 
que a partir d’ací està tota la feina feta i pensem que no cal gastar-se més diners en 
recórrer-ho, perquè açò suposaria una despesa superior, en la generació de nous 
interessos, i en la condemna a costes.

Sra. Rosa García:
Bueno, como después hay un turno, podré expresar lo que pienso de alguna de las 
contestaciones y le hago la última pregunta, Sr. Silvestre, ¿a que cantidad han ascendido 
los gastos procesales por la representación jurídica del Ayuntamiento en el presente 
procedimiento?

Sr. Silvestre:
Jo crec que ja ho he contestat abans, 3.025 euros.

Sra. Rosa García:
Si, pero yo supongo que por la cantidad, deben ser los gastos de procurador, yo me refiero a 
todos los gastos procesales derivados de este trabajo, es decir, que incluyendo también 
abogado o abogados.

Sr. Silvestre:
Sí, sí.

Sra. Rosa García:
O sea, ¿3000 euros?

Sr. Silvestre:
Aquesta és la quantitat.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566463414774215 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

Sra. Rosa García:
¿Es la cantidad?

Sr. Silvestre:
Sí, sí.

Sra. Rosa García:
Vale, muchas gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts a tots els que ens segueixen per les xarxes socials i bon 
dia a tots els companys de la Corporació que estem ací. Anava a fer intervenció, no la faré, 
el senyor alcalde, en bon criteri, ha dit que no era necessari, però sí que faig un aclariment 
inicial per poder plantejar la primera pregunta, perquè entenc que ací és el quid de la qüestió 
o bé on es poden plantejar les errades o entenc que ha sigut una errada quan ho ha 
expressat el senyor Silvestre. A la sentència 336/2014, bé, i una matisació, senyor Silvestre, 
Compromís sí que va reclamar accés i còpia a la sentència, i accés i còpia a l’expedient, i 
hem fet tota la feina, no sé si la resta de gent, però nosaltres sí. A la sentència 336/2014, el 
Tribunal, com vosté bé diu, dona la raó a l’ajuntament tot i que, la mateixa sentència, és cert, 
manifesta un punt clau, «... que hi ha suficients proves per a renovar preus...» i ací és on 
s’agafa l’empresa i per això dos anys després, en la sentència del 20 d’abril de 2016 
l’empresa obté la raó de la sentència del 2014, que fa que el 2016 li done la raó a l’empresa, 
i que l’ajuntament haurà de pagar les revisions de preus del 2008-2011, fins ací estava clar i 
establia el mateix tribunal que com a últim preu de referència per a pagar a Fomento, 
l’estableix el mateix tribunal, serà el preu del 2011, o siga, des del 2011, o siga des del 2014, 
des de la sentència del 2014, perdó, del 2016, sabem que els preus que hem de pagar amb 
posterioritat són els del 2011, d’acord? Aquesta és la resolució judicial, en ferm i contra la 
qual no es pot interposar cap recurs, d’acord? Aleshores, sabien això, que acaba de 
reconéixer, que es va perdre, els preus anuals calia actualitzar-los des del 2011, i per què no 
es va realitzar cap provisió de fons d’aquests anys, a partir del 2012?

Sr. Silvestre:
A veure, la sentència del 2016 parla de les reclamacions del 2008 al 2011, aleshores, què?, 
agafem nosaltres i ara en la gran bona fe i sense mirar altra cosa diem: «senyores que els 
pagarem ara, a partir d’ara, del 2012 al 2018 nosaltres, motu proprio, sense reclamar res 
l’empresa, li pagarem a preu del 2011», què hagueren dit vostés?, què hagueren dit?, si 
l’altre dia per al tema del qual seria l’auditoria es van negar, què hagueren dit vostés?

Sr. Ivorra:
D’acord, entenc que era la sentència la que marca que el preu és del 2011, o siga que la 
revisió la fa la mateixa sentència, el mateix tribunal és el que marca quin preu, a partir 
d’aquest moment, serà el que entre en vigor, com el contracte cap en el 2012, des del 2012, 
la reclamació era 2008-2011, des del 2012 fins a la finalització del contracte, el preu en 
vigor, segons sentència, era el que marca el mateix tribunal, aleshores, per això estem dient, 
no estem dient que pague, entenem que es puguen fer les reclamacions, no estem dient 
això, però sí que podíem haver fet una previsió de pagament d’aquest aspecte i poder 
mantindre-ho, però passem endavant, perquè no incloem, s'agafarem al fons de 
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contingència del ministeri que la forma de pagament d’aquests 3 milions d’euros podríem 
incloure’ns al fons que alguna vegada ens hem inclòs ja pel tema de les sentències, en ser 
beneficiari, han estudiat aquesta possibilitat?

Sr. Silvestre:
No, en principi es contempla pagar una quantia anual.

Sr. Ivorra:
D’acord. Aleshores, en què es veurà afectat el seu departament per pagar la sentència i els 
interessos anualment?, es retraurà del seu departament o serà una qüestió global?

Sr. Silvestre:
No, això ja es veurà en el moment que es faça el pressupost.

Sr. Ivorra:
D’acord. En el següent pressupost tampoc sabem? D’acord, correcte. De la intervenció que 
va fer en l’anterior plenari, la regidora Moltó indicava que es va fer per defensar els 
interessos de la ciutat, torne, a la sentència 336/2014, del 24 d’abril, obligava a pagar 
l’ajuntament i deixava clar que no cabia recurs i marcava el preu del 2011. Per què l’actuació 
del govern, des del 2016, del silenci administratiu?, l’estratègia era obligar a l’empresa a 
interposar un nou recurs?, perquè des d’aquest moment sabem que ja tenim la sentència 
que ens marquen un preu, des del 2016 fins que l’empresa torna a fer el recurs contenciós 
administratiu no es fa cap actuació, aleshores, quina era la situació?, quina era l’estratègia 
que hi havia ací?

Sr. Silvestre:
A veure, com vosté ha dit, la sentència ix en el 2016 i estem parlant de coses que van 
passar a partir del 2000, del 2012, el que fa l’ajuntament és intentar, una vegada més, 
defendre els interessos i lluitar, en la mesura del possible, o no pagar o minoritzar aquestes 
reclamacions que fa l’empresa, almenys tindre la possibilitat de lluitar-ho i de fer-ho.

Sr. Ivorra:
Entenc que si haguera sigut la voluntat de lluitar i defensar els interessos no s’haguera 
produït el silenci administratiu quan l’empresa informa que vol cobrar a preu del 2011, 
perquè sí que fa un requeriment l’ajuntament dient que vol cobrar-ho. Era vosté coneixedor 
del contenciós administratiu 124/2019 presentat per l’empresa sent ja vosté regidor?

Sr. Silvestre:
No.

Sr. Ivorra:
Quan el regidor actual va obtindre la delegació de competències, va ser informat d’aquest 
contenciós amb l’empresa?

Sr. Silvestre:
No.
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Sr. Ivorra:
Disculpe que..., però em sembla prou important que un contenciós en el qual es poden 
pagar quasi 3 milions d’euros, el regidor delegat ho desconega sent del seu departament, és 
una qüestió verdaderament important, o siga...

Sr. Silvestre:
A veure, el primer, jo quan vaig entrar, Carles Samper, quan vaig entrar allí, el primer que va 
fer no va ser parlar-me de la sentència, evidentment, vaig ser coneixedor a posteriori, però 
d’aquesta sentència i d’altres conflictes que estaven en marxa i que en el dia a dia, doncs, 
anaven posant-se, anaven posant-se al dia. Què havia dit al final?, disculpe, que no l’he 
escoltat, no ho tinc, que no me'n recorde.

Sr. Ivorra:
No, si era, si havia estat informat, em diu que no, entenc que vosté comunica que va ser a 
posteriori.

Sr. Silvestre:
Després, a posteriori, i a més a més és al final una sentència que  afecta, evidentment, al 
departament però afecta també a tot el que és el mateix ajuntament.

Sr. Ivorra:
I d’ací ve la següent pregunta, òbviament és una sentència, era un contenciós suficientment 
important i de la suficient quantia per a què haguera estat informat vosté de primera hora i 
haver també, com acabe de dir ara mateixa, haver informat la Corporació, o siga que teníem 
un contenciós que ens podria haver obligat a pagar 2,1 milions d’euros, podria haver sigut, 
perquè es podria haver plantejat d’alguna forma, perquè des del 2019 sabem aquesta 
situació i aquestes circumstàncies.

Sr. Silvestre:
A veure, jo crec que tota la informació de l’ajuntament, al final és pública i jo crec que tot el 
món accedeix, pot accedir a la informació i d’una manera o d’una altra és coneixedora 
d'aquesta, ho dic per això que no els hem informat.

Sr. Ivorra:
A veure, aquest és un dels plets que tenim en aquest ajuntament, que la informació que 
apareix en el registre, només apareix en la capçalera i no podem detectar moltes vegades 
quin és l’informe, quina és la informació que apareix dins i és un dels conflictes habituals que 
tenim al llarg del temps perquè se’ns puga informar que és el que hi ha dins, però...

Sr. Silvestre:
Però si vosté demana la revisió dels expedients, evidentment, no se li denega, en cap 
moment.

Sr. Ivorra:
No, no, no, no estic dient-ho, a vegades tenim problemes, però no és aquesta la situació, el 
problema és detectar quina sentència o quina és la línia aquesta del registre, ens pot portar 
a demanar quina informació i que és una de les qüestions que sempre estem reclamant. El 
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que sí que ens agradaria saber és, atès que, com bé va comentar la regidora, que calia 
defensar els interessos de la ciutat, si vosté, quan és ja regidor, a partir del 2019, quan té la 
informació que hi ha una sentència, que hi ha un contenciós que ens obliga, que ens pot 
obligar a pagar 2.100.000 euros, més interessos, què és el que ha passat? Si va arribar a 
negociar o parlar en els representants de l’empresa d’aquest contenciós?

Sr. Silvestre:
A veure, jo crec que és un conflicte que estava en els jutjats i estàvem esperant a la 
resolució d’aquest, i a partir d’ací vam prendre la decisió que vam creure convenient.

Sr. Ivorra:
Aleshores, tot...

Sr. Silvestre:
Evidentment el que..., també li dic una cosa, érem conscients o som conscients que al final, 
durant aquest període de temps, del 2012 al 2018, encara que fora amb preu..., nosaltres 
estàvem, evidentment, estalviant diners per aquest servei, això li ho dic a pilota passada i, 
evidentment, jo no estava en aquest moment.

Sr. Ivorra:
Estàvem estalviant-nos diners que ara paguem amb interessos, però bé.

Sr. Silvestre:
Bé, al preu que hui en dia estàs pagant el servei, ja li dic jo que no.

Sr. Ivorra:
No es va fer cap gestió per intentar pactar o resoldre la situació d’una altra manera? Poder 
haver evitat aquests interessos si ja teníem, mitjanament clar, hi havia hagut un silenci 
administratiu per part de l’ajuntament, que no havia fet gestions per a resoldre aquest..., no 
es podien haver pactat eixos 2.100.000 euros, igual com estan fent-se ara mateix que ens 
va dir que es pagaran 600.000 euros anuals, no es podia haver pactat i haguérem evitat 
eixos 900.000 euros més d’interessos?, ja que l’ajuntament no havia fet cap gestió més 
davant per a resoldre aquest silenci administratiu, des del 2016 fins al 2019.

Sr. Silvestre:
Torne a repetir que és un conflicte que estava solucionant-ho, estava solucionant-se en els 
jutjats.

Sr. Ivorra:
D’acord. És una apreciació, sembla que simplement es va voler amagar el cap sota l’ala en 
aquesta circumstància.

Sr. Silvestre:
Bé, això és una apreciació seua.

Sr. Ivorra:
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Això és una apreciació meua, estic dient, no, no,  és una apreciació. Entenem que tots els 
que estem ací presents volem una bona gestió i un control dels serveis que contractem per 
ser eficients i evitar pagar de més, li faig una pregunta: si no té prou personal per a realitzar 
el control, perquè acaba de demostrar o acaba de plasmar-se que no té suficient personal 
per a poder controlar aquesta contracta, ha pensat augmentar la plantilla del departament 
per poder fer aquest control?

Sr. Silvestre:
A veure, aquesta apreciació torna a ser una apreciació seua perquè, per exemple, en el 
tema del control de la contracta de residus, a mesura que es va acordar en aquest plenari, 
que jo no estava present, es va acordar de contractar a una empresa auditora externa que 
fera el control d’aquesta, i això és el que està fent-se actualment, independentment què 
vosté sap que l’empresa té una plataforma de control o de seguiment que es diu VISIÓ que 
des del departament també es controla, es coordina i es detecten defectes o les demandes 
que fa la ciutadania i que en tot moment l’empresa atén, per tant, avui en dia, evidentment, 
jo no puc dir que falte personal en el departament per a controlar aquesta contracta, si 
estem precisament gastant-nos una sèrie de diners en l’auditoria perquè facen aquesta 
tasca, evidentment, si tinguera 10 persones més el departament, seria fantàstic, però clar, 
ací estem gestionant també, nosaltres estem gestionant també recursos humans, no sols els 
recursos econòmics, sinó també els recursos humans, i al final, en cada departament, 
intentem la màxima eficiència en el personal que tenim i, evidentment, quan hi ha una 
demanda real, i així es detecta i es fa, s’intenta en la mesura del possible suplir-la.

Sr. Ivorra:
Sí, com bé ha comentat vosté, es fa un control, però es podria millorar, jo no estic 
demanant-li que augmentem a 10 persones, però, per exemple, quan es va fer el recurs, en 
el dos mil..., contenciós, del 2014, que es desestima, que vosté ha dit que vam guanyar 
600.000 euros, li rectifique, eren 783.000...

Sr. Alcalde:
Centre’s en les preguntes, després hi haurà valoracions, perquè si no.

Sr. Ivorra:
783.000 i són 723.000, eren, simplement, 60.000 euros la diferència, en eixos 60.000 euros 
podrien haver-hi empleat un treballador i podria haver-se, i estat...

Sr. Alcalde:
Centrem-nos en les preguntes, és que si no estem...

Sr. Ivorra:
Sí.

Sr. Alcalde:
Reproduint debats pregunta a pregunta.

Sr. Ivorra:
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Sí, disculpe, senyor alcalde. La contracta acaba l’any que ve, després de tot el que hem vist 
i patit els alcoians, ara no podem dir que no ho sabia i que no valia, com s’ha demostrat en 
diferents ocasions, l’empresa està realitzant incompliments sistemàtics, si haguérem tingut 
eixos 2 treballadors o el que fora, podíem haver trobat eixos 170.000 euros que vosté estava 
dient..., s’ha plantejat no acceptar la pròrroga?

Sr. Silvestre:
A veure, nosaltres, de moment, ara estem treballant en el nou plec de condicions, ja saben 
que prèviament a aquest plec cal fer un pla local residus que aquest és l’estudi que estem 
realitzant i a partir d’ací farem el que creguem, però voldria dir una cosa, les pròrrogues és 
una cosa normal, natural i legal, perquè ací sempre pareix que es pose damunt la taula com 
si les pròrrogues foren una cosa roïna. Les pròrrogues estan ací per a utilitzar-se en la 
mesura de les necessitats i més quan estem parlant de serveis públics essencials.

Sr. Ivorra:
En cap moment he dit que la pròrroga no siga legal, he preguntat si s’havia plantejat davant 
la problemàtica que teníem en l’empresa, no acceptar la pròrroga o traure?, i la segona 
pregunta que era, era que, mig ha contestat, era si ja estava treballant-se per a fer un nou 
esborrany del contracte o una nova manera de fer, si era un servei públic municipalitzat?, si 
ja estaven treballant en ell?, atès què l’última vegada vam tardar 3 anys a traure el contracte 
des que es va iniciar el seu procediment fins que es va concloure, simplement matisar si 
acabem ara, en maig del 22 acaba el contracte, tenim 2 anys, i en 2 anys estarem altra 
vegada, si seguim la mateixa tònica i el mateix treball, aplegarem a la finalització de les dues 
pròrrogues sense tindre el contracte finalitzat.

Sr. Silvestre:
Bé, nosaltres, segons li he dit, està treballant-se des del departament i està seguint-se tots 
els passos adequats per a elaborar un plec de condicions per a la nova contracta i que 
s’ajuste al que és el pla, el PIRCV, el pla de residus de la Comunitat Valenciana, i a partir 
d’ací que adapte a tota la normativa i això tardarà el temps que haja de tardar, perquè al 
final els tècnics són els que marquen la redacció d’un plec que, evidentment, vosté sap que 
costa moltíssim, perquè ha de contemplar moltes casuístiques, ja no sols des del punt de 
vista econòmic, sinó també de normativa i també de legalitat.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els companys de corporació i també a les persones 
que estan seguint aquest plenari a través de les noves tecnologies. Bé, la primera pregunta 
que voldríem fer és que no ens ha quedat clara la proposta de pagaments que..., en què 
està treballant l’ajuntament per a poder fer front a aquesta sentència?

Sr. Silvestre:
Mire, jo ja he dit i he donat unes dades i no li puc donar més informació al respecte perquè, 
en definitiva, no hi ha res encara tancat, està estudiant-se i està valorant-se un poc tot, el 
que sí que li puc dir és que sí que es pagarà amb anualitats, és més que res, per no dir-li 
una data concreta perquè després vosté isca per la ràdio i diga: «va dir això», doncs, mire, 
no li dic res, no li he dit res, és a dir, es pagarà amb anualitats i quan estiga tot tancat i 
acordat, doncs ja es dirà.
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Sr. Ruiz:
L’actual condemna a l’ajuntament correspon a la revisió de preus dels anys 2012 a 2018, 
aquesta és la segona revisió de preus que demanava l’empresa FCC, la primera 
corresponent als anys 2008-2011. Vosté ha dit que en aquest litigi, l’Ajuntament d’Alcoi va 
aconseguir rebaixar o minorar les pretensions inicials de l’empresa en 600.000 euros, que 
ha dit textualment: «que l’empresa demanava 1.300.000 euros», pot acreditar aquesta 
quantitat?

Sr. Silvestre:
Sí, m’imagine que sí, en els informes figurarà.

Sr. Ruiz:
En els informes figura que l’empresa demanava 788.000 euros i en la sentència se li 
reconeixen 723.000 euros, perquè continua afirmant que la petició inicial de l’empresa era 
d'1,3 milions d’euros?

Sr. Silvestre:
No, eixos set-cents i escaig mil és el que fa en la demanda, però el que inicialment 
reclamava era 1.300.000.

Sr. Ruiz:
1.300.000 no era el que reclamava en el concepte d’anualitats 2012-2015?

Sr. Silvestre:
Ho desconec.

Sr. Ruiz:
Com comentàvem, al final el pagament va ser de 723.000 euros, respecte als 788.000, 
segons consta en l’expedient i no d’1,3 milions, en una sentència contra la qual no cabia 
recurs. La justícia, el TSJ, l’any 2016, deixava clar que l’ajuntament havia de pagar la revisió 
de preus, en una sentència, insistisc, contra la que no cabia recurs. Bé, a més, en aquesta 
sentència en la mà, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, reclama la revisió de 
preus dels anys 2012 al 2018, per tal de diferenciar eixos dos períodes, 2008-2011 i 2012-
2018. Per què el govern no va revisar preus automàticament després de la sentència del 
TSJ, en 2016, que va fallar a favor de revisar els preus dels anys 2008-2011? Una 
sentència, insistisc, davant la qual no cabia recurs.

Sr. Silvestre:
A veure, estem parlant de dos períodes, vosté ho ha dit, dos períodes totalment diferents, 
vosté ho ha dit, una cosa és 2008-2011 i una altra cosa és la reclamació del 2012 al 2018. 
Nosaltres, torne a repetir una vegada més, amb els serveis jurídics i amb els serveis tècnics, 
vam lluitar, vam litigar el que seria eixa reclamació per intentar guanyar-ho.

Sr. Ruiz:
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I, per què no va revisar preus quan ho va sol·licitar, formalment, Foment de Construccions i 
Contractes, en 2016, després de conéixer aquest fallo, aquesta sentència favorable del 
Tribunal Superior de Justícia?

Sr. Silvestre:
Perquè encara no s’havia resolt el conflicte del 2012 al 2018.

Sr. Ruiz:
No podia resoldre’s perquè en el 2016 el que, precisament, li demana és que es resolga 
aquest conflicte. Per tant, per què no es va acceptar la petició directa de l’empresa tenint en 
base ja, damunt de la taula, una sentència contra la qual no cabia recurs?

Sr. Silvestre:
En el 2016 és resol el conflicte del 2008 al 2011, aleshores no estava damunt la taula 2012-
2018 i, evidentment, segons he dit abans, defenent els interessos de la ciutadania i de la 
ciutat, quan l’empresa va interposar o va reclamar del 2012 al 2018, doncs es va judicialitzar 
altra vegada.

Sr. Ruiz
I, per què no va revisar preus quan ho va sol·licitar també Fomento de Construcciones y 
Contratas l’any 2018 una vegada va finalitzar el contracte?

Sr. Silvestre:
Bé, l’any 2018 el que es va fer és una nova contracta i a partir d’ací..., una nova contracta 
que no tenia res a veure en l’anterior, en tots els imports del servei i tots els càlculs que es 
farien per dur a terme aquesta nova contracta amb els serveis totalment diferents de tot el 
que s’havia fet fins ara, amb un canvi de contenidors nous, per exemple, i aportació de 
maquinària.

Sr. Ruiz:
Si, vosté al llarg de la compareixença ha dit que l’empresa no havia reclamat el que 
considerava que era just rebre, és a dir, vosté, literalment ha dit, de quina manera vostés, el 
govern, en aquest cas, anava a pagar, què haguera dit l’oposició si haguérem pagat? Doncs, 
és que hi ha hagut una reclamació, és a dir, no es tractava que el govern directament li 
diguera: «Nyas! Açò és el que toca», és que hi ha hagut dues reclamacions de l’empresa, la 
primera en el 2016, i com li dic ara, quan acaba el contracte en 2018, es torna a presentar 
una proposta per part de l’empresa, per això la pregunta, igual que li l’he feta respecte a 
2016, li la faig respecte a 2018, quan es produeix la petició formal de l’empresa reclamant 
els pagaments? En primer lloc, en 2016 reclamava del 2012 al 2015, va ampliant-se el 
termini i en 2018 ja demana l’objecte de litigi que ens ha portat hui ací.

Sr. Silvestre:
A veure, torne a repetir-li, nosaltres consideràvem que no havíem de pagar aquesta revisió 
de preus que reclama l’empresa i així ho fem. Però segons hem fet en altres empreses, 
segons hem fet, per exemple, en els 15 milions que reclamava Luxender o els 4 milions i mig 
que reclamava Ortiz quan volia fer el bulevard. És a dir, al final nosaltres no ens aplanem 
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directament al que reclama l’empresa, i més quan estem parlant de dos períodes diferents, 
un del 2008 al 2011 i un altre a partir del 2012 al 2018.

Sr. Ruiz:
¿Per què va consentir el govern que durant 2 anys, entre 2016, quan es rep aquesta 
sentència, contra la que no cabia recurs, en la qual està dirimint una situació idèntica a la 
dels anys posteriors, insisteix, per què va consentir el govern que durant eixos 2 anys, entre 
2016 i 2018, quan finalitza el contracte, anaren creixent en els interessos de demora? Com 
que no revisaren preus, malgrat que hi havia una sentència, contra la que no cabia recurs, 
que donava la raó a l’empresa i senyalava que l’ajuntament havia de revisar els preus i 
acceptar la reclamació de Fomento de Construcciones y Contratas.

Sr. Silvestre:
A veure, segons ha dit vosté, en el 2016, quan es resol pel Tribunal Superior de Justícia, 
parla del 2008 al 2011, nosaltres pensàvem que per pròpia prescripció, prescripció pel 
temps, no podia reclamar del 2012 al 2018, que ho fa a posteriori, no ho fa abans de 
conéixer la sentència del 2016, ho fa a posteriori i nosaltres pensem que això ha prescrit i 
això és el que es defén i a partir d’ací un tribunal, una justícia, resol i diu que no, que té dret. 
És a dir, nosaltres havíem de lluitar-ho, havíem de lluitar-ho, perquè al final, li ho torne a dir, 
ja sap que en justícia, les formes i molts altres aspectes entren a valorar-se en el que seria 
en judicis d’aquest tipus.

Sr. Ruiz:
¿És conscient del dany econòmic que generaren a l’Ajuntament d’Alcoi pels interessos de 
demora que va generar aquesta negativa del govern a revisar preus malgrat que hi havia 
una sentència prèvia?

Sr. Silvestre:
A veure, estem parlant de 3,1 milions, un dels quals, més de 2,1 tindríem si ens haguérem 
aplanat des del principi, ja els haguérem pagat, evidentment ací hem de contar interessos, 
però res té a veure en els 11 i pico milions de morrions que ens van deixar el Partit Popular i 
que encara estem pagant i segurament eixiran algunes coses més.

Sr. Ruiz:
I considera que perjudicar a la hisenda municipal generant interessos per dilatar aquests 
pagaments malgrat l’existència d’una sentència prèvia, és defendre els interessos 
municipals, tal com en la brillant i antidemocràtica intervenció de la regidora Vanessa Moltó, 
va dir en l’últim plenari?

Sr. Silvestre:
A veure, torne a dir-li el mateix que abans, no ens aplanarem, no ens aplanarem a les 
decisions unilaterals de les empreses davant de reclamacions que pensem i que ens 
assessoren els tècnics i els jurídics que podem defendre-les, que podem lluitar-les, i això, 
vulga vosté o no, això és defendre els interessos de la ciutat, el que no és defendre els 
interessos de la ciutat, torne a repetir-li, són els 11 i pico milions que hem de..., que estem 
pagant des de fa molts anys, per la mala gestió i per, potser, el tracte de favor cap a algunes 
empreses de la..., que estaven en aquell moment fent contractes en la ciutat.
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Sr. Ruiz:
Vosté ha comentat que malgrat que hi havia una sentència prèvia, va continuar en aquest 
cas el litigi entre l’empresa i l’ajuntament corresponent a un nou període, tornem a, perquè la 
gent ho puga entendre, el primer plet va del 2008 al 2011 i després de la sentència sobre 
aquest plet, es produeix la reivindicació o la petició del 2012-2018, sí que va decidir 
continuar en aquest litigi, sense pagar a l’empresa, perquè no es presenta recurs hi ha 
aquesta última sentència que condemna a l’ajuntament a pagar vora 3 milions d’euros per 
no haver revisat en el seu moment els preus del servei de la brossa.

Sr. Silvestre:
A veure, jo crec que ja ho he explicat dues o tres vegades, és a dir, fixen, per aclarir les 
coses, segons diu vosté, en el 2016 es resol la sentència del 2008 al 2011, en el 2016, i a 
partir d’ací, no recorde exactament, quan l’empresa fa una reclamació, una reclamació del 
2012 al 2018, estem al 2021 quan s’han resolt, nosaltres vam considerar que havíem de 
lluitar per aquests interessos, havíem de lluitar per evitar aquest pagament i, per què es 
decideix  no recórrer? Pel que he dit abans, és a dir, al final en la resolució que diu ara, que 
l’acabem de conéixer, no sé si fa 3 o 4 mesos, no ho sé exactament, no ho recorde ara..., ho 
diu, ho diu ben clar. És a dir, jo no soc jurista, però ho diu ben clar que no podem anar 
contra els actes propis, és a dir, si nosaltres ja hem reconegut aquest pagament, aquesta 
revisió de preus en algun govern, segons va fer el govern al qual vosté representa, en el 
2007, que va reconéixer aquesta revisió de preus, a partir d’ací, segons he dit abans, estem 
venuts, però això ho diu en la sentència d’ara, la que coneguem ara, de fa 3 mesos, i això és 
el que hem intentat lluitar i guanyar, ens han dit que no, ens han dit que aleshores han 
considerat que no hem, torne a dir, no hem d’allargar per no pagar més interessos i perquè 
no ens condemnen a costes.

Sr. Ruiz:
És a dir, que van..., ara fan el que no van fer en l’any 2016 i que haguera pogut estalviar els 
nombrosos interessos que provoca el pagament ara d’aquesta sentència.

Sr. Silvestre:
No confonga a la gent. En l’any 2016 ningú ens havia reclamat res del 2012 al 18.

Sr. Ruiz:
No?

Sr. Silvestre:
No.

Sr. Ruiz:
No?

Sr. Silvestre:
No.

Sr. Ruiz:
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No, aleshores en el...

Sr. Silvestre:
No, no, no.

Sr. Ruiz
En el moment que arriba...

Sr. Silvestre:
Ací.

Sr. Ruiz:
A veure, en el moment que arriba la sentència en 2016 es produeix un escrit de Fomento de 
Construcciones y Contratas en què demanen de 2012 a 2018. Per tant, no enganye a la 
gent, perquè en 2016 es produeix una proposta de l’empresa.

Sr. Silvestre:
No, no.

Sr. Alcalde:
No és el moment del debat, concrete les seues preguntes, contestarem i després es 
produirà el debat.

Sr. Silvestre:
Ell fa la peticio, però nosaltres,  torne a dir-li, és a dir, jo crec que aquest ajuntament no 
s’aplana a les peticions de les empreses, al final vol..., ell considera que és això, nosaltres 
considerem que no, ell ho porta a jutjat i a partir d’ací es resol el conflicte.

Sr. Ruiz:
I després...

Sr. Silvestre:
Més clar impossible, no ens aplanem, no ens aplanem, no ens aplanem, com torne a dir-li, 
va passar en Luxender o en Ortiz, en els 15 milions i els 4,5 milions, no ens aplanem, a la 
primera, no ens aplanem a la primera, i crec que això és defendre els interessos de la 
ciutadania, malgrat que a vosté no li agrade, això és defendre els interessos.

Sr. Ruiz:
Una última pregunta, els tècnics municipals, es van incorporar a l’ajuntament en 2011 quan 
van accedir vostés, quan va accedir el Partit Socialista al govern, o hi havia tècnics 
municipals abans, en 2010, 2009, 8, 7, etc.? És que no sé si hi havia tècnics, jo no estava.

Sr. Silvestre:
Doncs ho desconec, no sé  si hi ha alguns que es van quedar i altres que se’n van anar, ho 
desconec.

Sr. Ruiz:
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No, em referisc en caràcter general, no estic parlant de noms i cognoms, si hi havia tècnics 
en aquest ajuntament, abans què vosté entrara?

Sr. Silvestre:
Sí.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, moltes gràcies. Donar les gràcies a la gent que estarà escoltant açò, 2006, 2008, 2016, 
2014, jo crec que hem aclarit perfectament a la ciutadania, en un debat que encara no ha 
començat, d’hora i mitja, el que va passar, però bé. Dues preguntes, però abans felicitar-lo, 
Sr. Silvestre, perquè li vam presentar ahir 5 preguntes per un costat i crec que 3 o 4 per un 
altre, vosté n’ha contestat aquest matí, jo no els he contat, al voltant de 25, sense tindre 
capacitat o oportunitat de preparar aquesta documentació, que moltes són tècniques, 
algunes valoracions, però altres són tècniques, que podrien haver-se contestat si ens 
hagueren fet el favor aquestes persones, enlloc de presentar-ho a la una d’ahir, presentar-ho 
des de fa un mes, que porten demanant aquesta compareixença i, per tant, vull felicitar-lo 
per la seua explicació, que jo hi ha coses que vosté ha explicat que ni coneixia. Jo vull 
preguntar-li dues coses, bé, i abans, demanar-li al Sr. Ruiz que retire allò d’antidemocràtic 
en la intervenció de la Sra. Moltó, jo sé que hui estarà nerviós, perquè a vosté l’han clavat en 
un jardí que no s’esperava.

Sr. Alcalde:
Senyor Martínez, centrem-nos en les preguntes.

Sr. Jordi Martínez:
No, no, sí, però és que a una companya meua li ha dit que és antidemocràtica, jo crec que 
això, el portaveu del Partit Popular, el primer que hauria de fer és retirar-ho i després 
continuem en el que cal fer, però això és una petició..., m’imagine que no, no? Senyor 
Silvestre, pot ser que, perquè ací vosté ha parlat de dos casos distints, 2008-2011 i 2012-
2018, pot ser que l’argumentari que utilitzen en els serveis jurídics de l’ajuntament, de 2012 
a 2018 siga diferent del de 2008-2011? Per exemple, que des de 2011 al 2018, el que es 
demane és que Fomento està fora de contracte i per tant, la situació és diferent de 2008-
2011, dic jo, probablement ho sàpia, i perdone que no ho haja fet per escrit, però com he vist 
tanta qüestió que està molt clara, el debat 2008-2011, 2012-2018, pot ser que l’argumentari 
jurídic d’aquest ajuntament fora que no era la mateixa situació perquè una estava dins del 
contracte i l’altra estiguera fora del contracte?

Sr. Silvestre:
Així és.

Sr. Jordi Martínez:
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Doncs, ja tenim una cosa més clara, ja sabem perquè de 2018, 2012-2018 l’argumentari era 
un i de 2008 a 2011 era un altre. Moltes gràcies senyor Silvestre. Segona pregunta, els 
juristes de la casa, en primer lloc, si no m’equivoque, un funcionari de la casa, del 
Departament Jurídic, i en segon lloc, jo no sé si l’equip assessor, jurídic d’aquesta casa, 
quan lligen la segona sentència i decideixen...., no, per a no recórrer aquesta segona 
sentència, interpreten el que diu el jutge per a no recórrer, o ací els jurídics d’aquesta casa 
recorren sense llegir les sentències?

Sr. Silvestre:
No, home, torne a repetir, jo no soc jurista, ni advocat, però jo entenc que ells valoren si 
realment val la pena lluitar aquesta reclamació o no, i entenc que és la seua feina i ells 
sempre treballen per guanyar tots els litigis als quals es presenten i no, evidentment, 
presentar-se a un litigi, que ja saben que està perdut, però per la sentència anterior que ho 
deixa claríssim, no és la mateixa situació que la del 2008-2011, en la qual en primera 
instància ens dona la raó a nosaltres i després, en segona instància, en el 2016, ens la lleva.

Sr. Jordi Martínez:
I una última, perdó, una última, moltes vegades li han preguntat a vosté, els grups de 
l’oposició, en aquests dos anys i pico que porta vosté de regidor, sobre aquesta sentència 
2008-2011, perquè veig que hi havia tanta preocupació en els grups de l’oposició, que vosté 
no coneguera açò, quantes vegades li han preguntat els que estan tan preocupats per 
aquesta sentència?

Sr. Silvestre:
Cap, cap.

Sr. Jordi Martínez:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies, contestades totes les qüestions plantejades pels grups polítics, com vam acordar 
en la Junta de Portaveus, iniciem ara una intervenció de 3 minuts per part de cadascun dels 
portaveus.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, jo no entraré a alimentar aquest bucle altra vegada de..., 
simplement li diré que, buscar aclariments i buscar conclusions no sempre és, buscar 
culpables, en algun cas, dins del debat que s’ha creat hui, sí que s’han intentat buscar inclús 
fora del que tocava o fora de context, hui, sí que és veritat que tenim molts dubtes al 
respecte i això no és res, com he dit és fer un exercici de democràcia i aclarir els possibles 
dubtes que puguem tindre tant nosaltres com la gent que ens segueix, no? I bé, hem vist 
també que altres grups intenten desviar, a buscar culpables, tiempo a, no, estem parlant 
d’un tema en concret i ara, i si anàrem als orígens, doncs, potser els orígens hauríem d'anar 
quan es va contractar per primera vegada la brossa, dit açò, com no vull tornar a entrar en el 
bucle, com he dit, doncs, simplement dir aquesta reflexió i una reflexió, per exemple, que en 
1999 o l’any 2000, quan es va signar el contracte, la ciutadania deia que Alcoi feia fàstic, en 
2010 quan s’acaba aquest contracte, la ciutadania continuava dient que Alcoi feia fàstic, i en 
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2021 la ciutadania continua dient que Alcoi fa fàstic i entre tots aquests anys està Fomento 
de Construcciones y Contratas pel mig. Per tant, fa pensar que potser els únics que treballen 
bé en aquesta empresa són els advocats pel que estem dient. Aleshores volia deixar 
aquesta reflexió damunt de la taula, i bé tindreu en compte i que això és un fet, no és una 
cosa que puga pensar o no, això ho veuen els ciutadans tots els dies, no? Moltes gràcies.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno yo creo que no hace falta alargarlo mucho más esto, yo creo que 
ha quedado bastante evidente con las respuestas y con las conclusiones que hemos podido 
sacar todos de esta situación, lo que si es que se deberían depurar responsabilidades para 
que esto no volviera a suceder, tener un poquito más de empatía y comprensión, ya que 
tanto queremos beneficiar y no perjudicar a los ciudadanos, pues deberíamos trabajar un 
poquito más, acelerar los trámites, sobre todo en el nuevo pliego de condiciones del nuevo 
contrato que se tiene que realizar y como ha dicho el señor Martínez, los ciudadanos 
continúan diciendo que Alcoy está hecho un asco. Gracias.

Sr. González:
Gràcies, gràcies, senyor Alcalde. Bé, des del govern s’ha repetit ja en el passat plenari i en 
aquest que s’ha defensat en tot moment els interessos de la ciutat, però nosaltres creiem 
que es podria fer d’una altra manera, que primer mirant una gestió diferent del servei i mirant 
de..., per exemple, licitar la part de recollida de la brossa, que parlava abans, que s'havia 
presentat des d'Esquerra Unida. Però clar, això haguera suposat prendre decisions 
polítiques valentes, no decisions tècniques, perquè aquestes propostes estaven avalades 
per informes tècnics en aquest moment i hagueren sigut decisions polítiques i com haver 
treballat per la recuperació de la neteja viària, que no es va fer i no sembla que això siga 
defensar els interessos de la ciutat, es repeteix això, que es defensen els interessos de la 
ciutat, però per què no s’accepta la revisió de preus perquè es rebaixen les previsions de 
l’empresa, però al final semblava també que fins hui, fins que s'ha preguntat directament, 
no? S'ha obviat parlar d'altres despeses com les dels interessos que no són poques, quasi 
un milió d'euros, plantegem-nos com a ciutadania quina quantitat de projectes per als quals 
es diuen que no hi ha fons suficients, a vegades, podrien realitzar-se amb aquests diners, 
però bé, no ens val l'excusa tampoc de comparar-ho amb l'últim pagament que es va 
reclamar per part de Fomento perquè aquest venia donat per una falta d'auditories que havia 
d'haver fet el govern i contra això és contra el que protestaven, no contra el pagament que 
pertocava. Al final sabem que, o creiem que si se sabia que en el 2016, i s’ha deixat clar que 
se sabia, que l’empresa podia reclamar el període següent al..., del 2011 al 2018, i se sabia 
perquè, jo crec que se sabia, que s’acabaria donant la raó perquè venia donat per altres 
sentències i jo crec que es podria haver buscat un altre camí, que no fora, que no és 
aplanar-se a tot el que reclamen les empreses, no estem demanant això, però una altra 
estratègia que no fora defensar els interessos de l'ajuntament deixant passar el temps, 
perquè al final, d’aquesta forma s’han acabat pagant un milió d'euros, no estic dient que 
s’haja fet a propòsit perquè es pague, però al final entenem que se sabia també que hi 
hauria uns interessos de demora i creiem que podria haver-se valorat això. Bé, al final es 
podria haver gestionat millor i no parlem només d’aquest govern, jo no tinc cap problema en 
parlar dels governs del PP o del mateix PSOE de l’any..., de governs anteriors que es van 
aprovar les privatitzacions de l’aigua i del transport urbà i que al final crec que hem de tornar 
enrere tot el que faça falta perquè al final desconeixes la història, és facilitar i tornar a caure 
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en les mateixes errades, però al final resulta que uns, tant uns com altres, han acabat, 
doncs, fent el mateix, no? No prenent massa decisions polítiques valentes, per dir-ho així, i 
excusant-se en informes tècnics, perquè al final, no és cert que els 11 milions d’euros dels 
quals parlava, 11 i escaig, sumant Serelles, la Rosaleda, les expropiacions del centre, 
Benissaidó, l'universitari, no estava tot això avalat per informes tècnics? Podríem parlar 
d'altres despeses com les canalitzacions d’aigua fins a Batoi, que recorde jo que anaven a 
fer-se per al camp de golf de Xirillent que es va fer en part fins a Batoi, que també muntava 
una milionada, al final excusar-se en els informes tècnics i no pendre decisions polítiques 
que siguen beneficioses per a la ciutadania com, per exemple, recuperar els serveis i 
gestionar-los des de l’ajuntament, cosa que també està estudiat que és beneficiós i cosa que 
ens evitaria conflictes en empreses externes i augmentar encara més les despeses amb 
interessos de demora, això sí que és defensar els interessos de la ciutadania, el contrari no.

Sr. Santiago:
Gràcies, alcalde, de nou i bé, molt bon dia a tot el món, de nou. A Podem sempre se’ns 
acusa què som radicals i, evidentment, en Podem som radicals, que no vol dir que siguem 
extremistes, som radicals perquè precisament ens agrada anar a l’arrel dels assumptes i en 
aquest cas de la sentència i per això hem preguntat, sobretot, de l’origen, per saber d’on bé 
aquesta situació que en aquests moments està deixant en una situació, doncs, delicada a 
l’ajuntament i que s’haurà d’afrontar de la millor manera possible per part del govern 
municipal perquè la ciutadania, doncs, els efectes puguen ser els mínims possibles. Per tant, 
el nostre primer objectiu, amb aquesta intervenció, precisament era aquesta, fer un xicotet 
repàs per a saber d’on ve el problema original, d’on ve l’arrel de tot aquest assumpte i 
entenem que ho hem aconseguit. Fer de capità a posteriori no ens agrada, és molt difícil, 
però sí que està bé fer un xicotet repàs sobre què ha passat, per intentar que no torne a 
passar i, sobretot, per poder mirar al futur. És imprescindible que aquestes situacions les 
puguem esborrar del mapa de la nostra ciutat i ho he comentat en la primera intervenció, 
que d’alguna manera, en les preguntes, perquè s’està parlant molt de defensar els 
interessos de la ciutadania i des de Podem ho tenim clar, tenim el millor escut per a poder 
fer-ho que és gestionar de manera directa els serveis bàsics d’aquesta ciutat, i jo entenc que 
l’empresa pública que, en breu, esperem que abans que acabe aquest any, veurà la llum, 
serà un molt bon instrument, precisament per a poder recuperar aquest tipus de serveis i 
poder fugir d’aquestes sentències tan desfavorables per a la nostra ciutat que, evidentment, 
no beneficien a ningú. Per tant, i per acabar, tornar a agrair, no només la intervenció del 
senyor Silvestre, sinó també la intervenció de la senyora Moltó en el darrer ple, per aquest 
exercici de transparència, perquè al final jo entenc que la ciutadania està interessada a 
conéixer que és el que passa en aquest ajuntament i quines són les conseqüències de les 
decisions que es prenen, i al mateix temps també agrair el compromís del senyor Silvestre 
per a treballar per la recuperació del servei de neteja viària, per a Podem això és molt 
important i continuarem amb la mà estesa per a treballar per la recuperació de serveis 
d’aquesta ciutat. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno yo quiero también agradecer el esfuerzo del regidor de Medio 
Ambiente que, aunque la gran mayoría de las preguntas no eran de su área, ha actuado 
como portavoz del Gobierno Local, gracias Sr. Silvestre, y dicho esto, los argumentos no se 
entienden, porque en 2016, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a Fomento de 
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Construcciones y Contratas acerca de la revisión de precios y en 2019 nos oponemos a un 
contencioso que se iba a resolver, más que previsiblemente, con esos criterios, es decir, nos 
opusimos, aún sabiendo que la jurisprudencia le había dado ya la razón a la empresa. Si 
ustedes evitan el contencioso y reconocen la deuda, nos habríamos ahorrado 900.000 euros 
en intereses de demora y costas. Y también debo ser crítica con la poca capacidad de 
negociación de este gobierno con Fomento de Construciones y Contratas, porque según 
usted ha explicado, Sr. Silvestre, ellos pidieron una cantidad, se les dijo que no y al juez 
directamente, sin más. Lo normal, creo yo, habría sido explorar la vía amistosa y 
extrajudicial. Al final, queda patente que ha habido mala gestión por no licitar y que esto nos 
va a costar a los alcoyanos la torta un pan. Gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. Primer que res felicitar al senyor Silvestre per la seua intervenció, 
per haver respost les preguntes i dir-li que..., reconega que no era cap circ el que li 
demanàvem en l’anterior plenari, quan vosté va dir que açò era un circ, si no és un exercici 
de democràcia i de transparència recollit en el reglament i que podem parlar i parlar i 
preguntar, és bo per a tots i que tots estiguem informats. Bàsicament intentant resumir la 
seua compareixença vosté el que ha plantejat i ha dit és que no volem aplanar-se davant de 
les empreses, aquest ha sigut el fil conductor de totes, de totes les seues respostes a les 
preguntes de l’oposició, però li torne a fer el plantejament, el silenci administratiu del 2000, a 
partir del 2016 era aplanar-se a les voluntats de l’empresa o era amagar el cap baix de la 
terra? No hi ha resposta, si haguera volgut defensar els interessos d’aquesta ciutat, 
hagueren treballat en aquest moment, no es va fer, no és aplanar-se. El fet que vosté no 
coneguera, com ha reconegut que no coneixia quin era el problema, quina era la situació i 
que li la van explicar a posteriori, ens preocupa que puguen haver-hi situacions d’aquesta 
índole o d’aquestes característiques, ja no en el seu departament, en la resta de 
departaments, que hagueren de mirar i hagueren de fer aquest exercici de transparència per 
a poder saber si hi ha alguna cosa d’aquesta situació també. Com bé ha comentat la 
senyora García, són 900.000 euros els que hem de pagar, per aquesta..., el senyor Martínez 
ha comentat en l’argumentari jurídic 2008-2012, 2012-2018, puc entendre el de 2008-2012, 
es pot entendre, que són les sentències, el recurs que hi ha, però que el tomben, 
malauradament el tomben, però el que no puc entendre aquesta qüestió de fora de contracte 
del 2012 al 2018 quan ja tenim una sentència que ens diu que anem a perdre diners a partir 
del 2016, per què? I a més, si estan, aquesta era l'estratègia, per què no treballem per traure 
el contracte abans? Per què deixem?, perquè estem tots aquests anys amb informes 
negatius d’Intervenció. Entenc el que han volgut fer, entenc el que han volgut dir de no 
aplanar-se, però la realitat, la realitat és que aquest plantejament jurídic, encertat o no, per a 
Compromís és totalment no encertat, ens ha costat a tots els alcoians 900.000 euros 
d’interessos.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres teníem ja abans d’arribar ací acreditada que la 
desídia del govern del Partit Socialista, havia fet que tardàrem 7 anys a renovar el contracte 
més important de la ciutat. També veníem ja amb l’acreditació feta que aquesta desídia del 
Partit Socialista va a fer que Alcoi tinguera caducat el contracte de brossa durant 6 anys i 
també tenim acreditades les conseqüències d’aquesta nefasta gestió, és a dir, pagar ara 3 
milions d’euros, per això ens hem centrat, sobretot en els interessos de demora perquè 
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corresponen al període en el qual teníem la sentència prèvia de 2016, el període entre 2016 
i 2018 que va ser, precisament, el període que havia eludit en la primera intervenció el 
senyor Silvestre i la senyora Moltó en la seua intervenció antidemocràtica, jo no l’he acusat a 
vosté, sinó a la seua intervenció, perquè va ser antidemocràtica en el sentit de no donar la 
possibilitat de rèplica, per això, el que hui ha fet el senyor Silvestre, és un exercici de 
transparència i de normalitat democràtica, i per això he de felicitar-lo. I volíem centrar-nos en 
aquest període 2016-2018 i a 2021, perquè això ha anat generant uns interessos i entenem 
que, amb la sentència prèvia en la mà, això ha tingut unes conseqüències, és a dir, 
continuar litigant i no arribar a acords amb l’empresa ha tingut un efecte molt negatiu per a la 
ciutat, que és haver de pagar uns interessos, a banda d’eixos 2.100.000 euros, en total 3 
milions d’euros que no pagarà el govern socialista, no, pagaran tots els alcoians. I dit això, 
m’agradaria destacar l’exercici de cinisme que hui ha fet el govern, parlant de fets i anys en 
els quals el regidor no tenia res a veure, no estava, ni tan sols estava en política. El govern 
municipal que intenta tapar la seua falta de gestió durant 10 anys, en tot allò que va fer, no 
el partit Popular, sinó determinades persones, que ves per on, tenen prou més relació en 
vostés, ja explicaran algun dia les reunions per veure com li donaven vidilla a aquesta gent. 
Doncs, resulta que tenen moltíssima memòria per al que van fer altres persones i intentar 
imputar-ho a l’actual partit Popular i a les persones que estem ací, i no tenen cap mena de 
memòria per a recordar allò que han fet vostés i que hui, democràticament, el senyor 
Silvestre ha sigut portaveu, ara bé, el «jo no estava», el «jo no sabia», hui els desacredita 
per a tractar d’atribuir al partit Popular qualsevol cosa que es poguera haver fet en anteriors 
corporacions dirigides, insistisc, per persones que tonen molt més a veure en vostés que en 
nosaltres. Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. M’ha deixat en un..., m’ha deixat en un ací, senyor Ruiz, a veure qui és 
aquest senyor X?, serà el senyor Pastor?, no, no?, no ho sé, no ho sé. Bé, jo he tret 
conclusions, jo m’alegre d’haver fet aquesta compareixença, m’agradaria que quasi tots els 
plens tindre’n una, perquè he tret conclusions, el partit Popular va prorrogar dos anys el 
contracte de la recollida i neteja viària, quan ara diu que prorrogar els contractes està 
malament, això ho diu vosté contínuament en tots els..., el partit Popular, mire, senyor Ruiz, 
ser militant d’un partit i ser vosté portaveu del partit Popular implica que els que venen 
darrere, també, vosté representa els a ells, sap? D’això ha d'adonar-se que això, en els 
grans partits que governem ens sol passar, jo he de defendre la gestió del partit Socialista 
anterior a mi, vosté, encara que..., vosté siga una ànima lliure com la senyora Ayuso,  vosté 
ha de ser responsable del fet ací pel partit Popular, almenys fer-se càrrec del que ells han 
fet. Segona cosa que jo tinc clara, el PP no tenia cap document o plec de condicions per a 
fer un nou servei de brossa, perquè si no, no haguera prorrogat aquest contracte. En tercer 
lloc jo he descobert o ja sabia que Esquerra Unida va estar 4 anys per a fer un esborrany del 
servei, només de recollida de residus, vol dir que deu ser difícil fer un plec, nosaltres ho vam 
fer en 2 anys i mig, però deu  ser difícil. Hem vist que per tres ocasions l’empresa li va 
reclamar al partit Popular, en el 2009, 2010 i en el 2011, que revisara els preus del servei i 
no ho va fer, quina diferència n’hi ha en ara? No ho entenc. També m’he adonat que en 
2014 aquesta no revisió de preus del partit Popular, mitjançant sentència, ens va costar al 
voltant de 800.000 euros als alcoians, no? I jo estic d’acord en defendre els interessos dels 
alcoians encara que després en cobren aquesta sentència, també en interessos de demora, 
senyor Ruiz, també en interessos de demora, però si el PP d’aquell temps el que volia era 
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defensar els interessos, ací ens tindran a nosaltres, crec que deia el senyor Abad, que no 
torne a passar, tornarà a passar. Mire, nosaltres tenim ara un plet contra TUASA, pel tema 
de l’IVA de les concessions de transport públic i podem guanyar-ho o pedrer-ho, nosaltres 
volem guanyar eixos 600.000 euros, de moment crec que està guanyat, falta que el recurs 
que hagen fet totes les empreses de transport, però passarà contínuament en la història 
d’aquest ajuntament, hi haurà contenciosos que guanyarem i que perdrem. Jo també m’he 
adonat que açò no és una multa, que ho ha dit ell, és pagar el que es devia, que no ens 
aplanarem, però sobretot m’he adonat de diverses coses, que el senyor Ruiz venia ací en 
una intenció, perquè l’ha portat de la mà el senyor Ivorra. El senyor Ivorra ha enganxat a 
l’oposició, si se’n recorden vostés, tota aquesta iniciativa és del senyor Ivorra, i al final li han 
tret les vergonyes al senyor Ruiz. El senyor Ruiz, és mal company de viatge, vostés 
festegen ja fa temps, però és mal company de viatge, perquè tenen dos interessos distints, 
tenen el mateix que és llevar-nos a nosaltres, però vosté té un interés, com a partit de 
govern i ell no. Senyor Ruiz, plantege-s'ho, no vaja tant de la mà en ell. Després ens han 
demostrat que si vostés han preguntat 25 o 30 preguntes fora del que seria el procediment 
normal d’una compareixença, que és demanar-la fa un més, presentar totes aquestes 
preguntes, que el senyor Silvestre haguera contestat a totes, però vostés volien pillar-lo en 
un «renuncio» al senyor Silvestre, i com aquest tema està tan clar, jo crec que ací el que 
s’ha evidenciat és que el Partit Popular, com deia el senyor Santiago, és el que ha iniciat 
tota aquesta història, i li dic una cosa i que vull que quede ben clar, estem totalment d’acord 
en la gestió que va fer el Partit Popular de la sentència del 2007 i del 2008, estem 
totalment..., només creiem que va cometre un error, però també entenc que siga, potser, per 
la mateixa gestió del govern, i és que va reconéixer aquest increment de preus, però en tot 
el posterior que va fer el partit Popular estem d’acord, però si algun dia vostés tornen a 
governar en aquesta casa, en tots els litigis que els diguen els tècnics d’aquesta casa i els 
equips jurídics que van anar, ací ens tindrà, a nosaltres ens tindrà, a nosaltres, en els judicis, 
ens tindrà perquè entenem que hi ha un servei jurídic que està dient-los a vostés «anem 
endavant perquè ací hi ha capacitat de recuperar interés».

Sr. Alcalde
Vaja, vaja acabant.

Sr. Jordi Martínez:
Sí, i per acabar, tornar-li a donar les gràcies al senyor Silvestre. És un exercici de 
transparència, jo crec que ha sigut un poc complicat pel que estan sentint-nos, però vosté ha 
estat hui brillant en aquest sentit, ha explicat tot el que havia d'explicar i, per tant, 
compareixences d’aquestes quan vulguen.

Sr. Alcalde:
Per finalitzar, senyor Silvestre?

Sr. Silvestre:
Bé, gràcies a tots, per al·lusions vull fer primer, abans de fer una reflexió final, vull fer una 
sèrie d’aclariments. A veure, senyor Màrius, jo li vaig dir el circ, que havia muntat un circ, 
perquè aquestes preguntes me les hagueren pogut fer la setmana..., fa un mes, el mes 
passat, ens hagueren pogut fer, és a dir, en el moment de dir: «anem a fer un..., i anem a fer 
una sèrie de...», me les hagueren fet, però hui, hui m’han jugat, entre cometes, una mala 
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passada, perquè em van passar, em van passar 5 o 6 preguntes ahir a la 1 del migdia i hui 
me n’han fet 25 o 30, 25 o 30, és a dir, que vostés, realment, a què anava vosté?, vosté té 
mania persecutòria, no sé per què, però va..., igual és que vosté pretenia ser regidor de 
Medi Ambient i no ho ha pogut ser, igual és per això, no ho sé, anava a pillar-me, que, 
evidentment, en algunes coses reconec que no les he pogut contestar, no les he pogut 
contestar, entre altres coses perquè les desconeixia. Això per una part, després, senyor 
Martínez, fa fàstic, fa fàstic, doncs, en la reunió que vam tindre en l’Associació de Veïns del 
Viaducte la setmana passada no ens van traslladar això, els veïns als quals vosté 
representa, entre altres. Evidentment, nosaltres hem pres decisions polítiques, sí, 
encertades o no, evidentment, i cadascú, cada govern té una manera diferent de governar i 
en això, d’això es tracta, d’acord. I ací és molt bonic parlar, és molt bonic parlar a pilota 
passada, ara que sabem tots allò del 2016, és molt bonic parlar ara de tot, ací es parla de 
tot, però creuen vostés, creuen vostés, estem en el 2016, ens situarem en el 2016 o quan ix 
sí, quan ix la sentència aquesta, i que ara nosaltres, quan estem governant diem: «doncs, li 
pagarem a l’empresa, anem a fer una revisió de preus, l’empresa reclama açò, anem a fer-li 
una revisió de preus», què hagueren dit?, què hagueren dit?, a veure, no ens enganyem, 
què hagueren dit?, sense haver-hi una sentència prèvia, sense haver-hi de lluitar 
prèviament, anem a lluitar-ho prèviament i després ja veurem, què hagueren dit? A més a 
més, a veure, duem des de, jo duc poc ací, però en l’anterior legislatura, en algun moment 
algú va plantejar alguna cosa? Es va parlar d’aquesta sentència en algun moment, del 2014, 
del 2016, de la revisió de preus del 2012 al 18? En algun moment es va parlar d’això? No 
s’ha parlat, si aquesta sentència haguera eixit favorable a l’ajuntament, estaríem parlant de 
tot açò? Hauria muntat vosté això per a dir: «Xe, donarem les gràcies a l’ajuntament perquè 
ens hem estalviat 2 milions i pico d’euros que hauríem d'haver-los pagat», ho haguera fet, 
senyor Màrius? No, clar, evidentment, clar, això és molt bonic parlar aquestes coses. 
Evidentment, els 900.000 euros, sí, quan es judicialitzen els conflictes, doncs, tens el perill, 
al final, d'haver de pagar interessos, però també n’hem guanyat molts, vosté ha tret els 
càlculs de tot el que hem guanyat? No, i vosté ha tret el càlcul de tot el que suposa les 
desfetes que va fer el partit Popular, no sols en el que cal pagar sinó en els interessos que 
ens consten? Bé, torne a dir-li, segons li ha dit el senyor Martínez, nosaltres aplaudim el que 
van fer vostés del 2008 al 2011, negar-se a pagar aquesta revisió, perquè pensem que és 
això i nosaltres el que hem fet és exactament el mateix, negar-nos a pagar això, perquè ens 
aplanem, és a dir, sempre, torne a repetir, faig la consulta dels tècnics i dels juristes, no 
acceptarem cap petició de les empreses, que ho conega tota la ciutat, ens negarem a les 
peticions de les empreses perquè pensem que és així com s’ha de fer, i torne a repetir-li, 
què haguera passat si davant dels 15 milions de Luxender a Serelles o els 4,5 milions que 
reclamava Ortiz, per no poder fer el Bulevard, hagueren dit que sí? En quina situació ens 
trobaríem? I, no obstant això, es va guanyar, no obstant això es va guanyar, és a dir, i 
defendre altres interessos com van ser la recuperació del palau de justícia o el CADA, entre 
altres, i s’imaginen que hagueren claudicat davant de totes aquestes peticions? Què ens 
haguera dit la ciutadania? Almenys lluite-ho, lluite-ho i a partir d’ací ja veurem, és a dir, 
sempre defendrem, ho he repetit fins a no poder més, sempre defendrem els interessos de 
la ciutadania, perquè al final jo crec que com a governants i com a polítics el que intentem 
fer, cadascú des de la seua perspectiva i de la seua..., des del seu punt de vista i de la seua 
ideologia és gestionar correctament els recursos econòmics i minimitzar al màxim les 
despeses, així que tornaríem a repetir la mateixa actuació una i mil vegades, això sí, torne a 
repetir, comptant amb els criteris tècnics i jurídics, perquè hi ha decisions que són polítiques, 
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però hi ha altres decisions que les basem en el que ens assessoren. I abans d’acabar ja, per 
últim, m’agradaria fer una reflexió, sé que molts en diran que soc un ingenu, com ja m’han 
dit algun innocent, o un tendre, però diré, crec en les persones, crec en l'honestedat, crec en 
la justícia i en la coherència, però no entenc com es vol fer política de la mentida, de la 
desinformació i de la confusió. Crec que estem ací per defendre uns ideals i per dur a terme 
una sèrie de projectes i pense que per a desgastar al contrari no tot val i, també, no estem 
fent-li un favor a la política i a la ciutadania si anem per aquest camí, perquè, al final, 
deixaran de confiar amb nosaltres. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, senyor Silvestre.

10. 27781/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 
D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL
Sr. Alcalde:
És una declaració institucional que ha presentat Compromís, que ara passarà a llegir.

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

La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent Declaració 
Institucional:

«El comerç local Valencià és un sector clau en el desenvolupament de la societat 
valenciana. La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals, 
territorials i socials que van associats a la seua activitat, el que el converteix en una peça 
fonamental del teixit socioeconòmic valencià.

En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a la transició del 
model econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg 
d’aquesta pandèmia, ja que ha posat l’accent en atendre les necessitats de la població que 
més ho necessitava i adaptant-se a unes circumstàncies canviats i imprevisibles.

Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vol donar el reconeixement 
que aquest sector es mereix amb la creació del Dial del Comerç local el dia 25 d’octubre.

Amb tot, volem destacar que el comerç local potencia els canals de venda de proximitat, així 
com els de kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa. Aquests canals 
permeten generar experiències de compra més personalitzades i major capacitat per 
atendre les diferents necessitats de les poblacions locals.

Així mateix, el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres tipus de 
comerç, ja que redueix els kilòmetres que recorren moltes de les seues mercaderies per 
arribar als consumidors finals i amb això la petjada de carboni associada a aquests canals 
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de distribució. D’igual manera, els desplaçaments a els comerços locals freqüentment es 
caracteritzen per no necessitar de transport motoritzat tant de les persones consumidores 
com dels treballadors i treballadores del sector. Fet que, alhora, també ens permet reduir els 
problemes associats al transit excessiu i congestió que pateixen alguns nuclis urbans, com 
els de les ciutats més grans del nostre territori. 

Igualment, dins del comerç local existeixen diferents opcions de venda que ens permeten 
reduir el plàstic i els envasos no reutilitzables associats al consum, com és el cas, entre 
altres, de la venda a granel. D’aquesta manera, acabem produint una menor generació de 
residus.

És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Alcoi MANIFESTA:

PRIMER.- L’Ajuntament d’Alcoi acorda donar suport a la celebració del Dia del Comerç local 
el pròxim 25 d’octubre a la Comunitat Valenciana per tal de potenciar la importància que té 
dins d’un model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial per a la 
qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats.

SEGON.- Fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes i a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.»

Sr. Alcalde:
Gràcies.

11. 27925/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A L'AUGMENT DE LA PRESÈNCIA DE DONES A LES EXPOSICIONS 
D'ARTS PLÀSTIQUES
Sra. Obiol:
Sí, bon dia, gràcies. 

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El treball de recerca “Mujeres invisibles (también) en el arte”, realitzat per l’estudiant de l’IES 
Andreu Sempere, Lidia Carbonell ha sigut classificat com a finalista en Premis Sapiència de 
la Xarxa d'Universitats Valencianes.

En aquest treball s’ha identificat que durant el període comprés entre els anys 2013 i 2021, 
de les 72 exposicions individuals realitzades a la ciutat, només 14 foren de dones, un 19%. 

Tenint en compte que per a poder parlar d’una presència igualitària en terme de gènere en 
qualsevol àmbit s’hauria de situar entre el 40% i el 60%, plantegem els següents precs: 
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PRIMER.- Que la programació anual d’exposicions d’arts plàstiques incloguen entre un 40 i 
un 60% de presència de dones. 

SEGON.- Que aquesta presència siga en igualtat de condicions que la dels homes, és a dir, 
que siga equiparable la seua presència en el format (individual/col·lectiva), en l’espai 
(tamany de la sala) i en temps (nombre de setmanes en que es pot visitar l’exposició). 

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots. Primer que res, donar-li 
l’enhorabona a Lidia per aquest treball i per ser finalista en un estudi que ha fet sobre els 
cicles expositius i a les exposicions que es fan a la nostra ciutat, i com no acceptar el prec 
que esteu formulant i el que anem a fer és posar-nos a treballar per fer complir el que esteu 
proposant. També dir que moltes vegades no és del tot fàcil poder configurar unes 
programacions en les quals es complisquen aquests termes de percentatges que parleu 
d’increment. No obstant això, el que hem fer és comprometre’ns a treballar en aquesta línia.

Sra. Obiol:
D’acord, nosaltres estem molt satisfets. Òbviament ens unim a les felicitacions, i no només 
això, sinó que animem a tota la Corporació que li done «like» a la seua presentació en  
YouTube per ajudar-la a guanyar aquest premi, perquè únicament ha sigut finalista, hauríem 
de donar suport a aquestes iniciatives. Esperem que això es faça real, perquè coneixem i 
estem satisfets que ens hagen acceptat altres precs anteriors, però encara no s’han fet 
realitat. I res més, reiterar la felicitació a l’Andreu Sempere per promoure aquestes iniciatives 
i a l’estudiant. Gràcies.

12. 27929/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA DECISIÓ COL·LECTIVA DELS REPRESENTANTS ALS CONSELLS 
ESCOLARS
Sra. Obiol:
Sí, és un prec llarg, ja vam estar parlant-ho en comissió informativa, fa uns dies. No, la 
setmana passada, la setmana passada, que passa el temps massa de pressa.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons la Llei Orgànica d'Educació es preveu la presència d'un representant municipal en 
els Consells Escolars de tots els centres sostinguts amb fons públics.

Es pot fer de moltes maneres, la manera actual es que està representant el regidor del 
govern, però així i tot en les recomanacions que dona el Ministeri, que encara estan vigents 
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies diu que: 

 El Alcalde, con la oportuna aprobación del Pleno, nombra a los representantes 
municipales en los Consejos Escolares.
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I continua al següent punt dient:

 Cada Ayuntamiento puede adoptar la fórmula que considere más adecuada en la 
elección de los representantes municipales. Una manera muy extendida consiste en 
nombrar a los consejeros escolares entre todos los partidos políticos con 
representación en la Corporación Municipal aplicando un sistema de 
proporcionalidad.

Seguint aquestes indicacions nosaltres demanem:

PRIMER.- Que el model de representació de l'Ajuntament als Consells Escolars i els 
representants als mateixos es decidisquen de manera col·lectiva al plenari.»

Sr. Silvestre:
Bé, bona vesprada. Bé, bon dia de nou. A veure, no li acceptaré el prec i ara li diré un poc el 
raonament. Jo crec que vosté coneix de sobra, perquè ve del món educatiu, com funcionen 
els consells escolars i aquests, per una qüestió d’efectivitat, demanen la presència del 
regidor responsable de l’àrea per poder fer els aclariments pertinents o per atendre a les 
demandes i necessitats dels centres. De fet, en tot moment ens han agraït que estiguérem 
allí, per poder coordinar-nos i intentar solucionar les necessitats. Ara, també li dic, sí vosté 
en algun moment determinat necessita conéixer o necessita que li transmetem el que s’ha 
parlat en el consell escolar, jo crec que aquests consells escolars tenen..., alcen actes i 
aquestes actes són públiques i no entenc la necessitat què vaja un altre representant perquè 
pense que ací està ben fet d’aquesta manera, entre altres coses per l'efectivitat que denota 
aquest procediment, que sempre ha funcionat així i que jo crec que fins ara no hi ha hagut 
demanda dels consells escolars que siga d’altra manera.

Sra. Obiol:
Lamentem molt aquesta decisió i anunciem que potser no para en un prec, no? Potser ho 
hauríem d’haver presentat en una moció, per dues qüestions. En primer lloc, nosaltres no 
demanem això per tindre informació, perquè sabem que la podem demanar en les 
comissions i, fins i tot, als consells escolars, vull dir, no tenim cap problema, en això, en 
accedir a la informació, sinó en considerar que la gestió de la política educativa d’una ciutat 
educadora, com és Alcoi, hauria de ser col·lectiva, podríem ser nosaltres com a 
representants polítics, però també, i així ho diu en les recomanacions del ministeri, podrien 
ser persones reconegudes en la ciutat, en l’àmbit educatiu, que pogueren assistir a aquests 
consells escolars i entendre que l’educació dels nostres fills i joves és col·lectiva, és de tota 
la ciutat. En segon lloc, també perquè pensem que, i ací ho hem fet explícit moltíssimes 
vegades, tant vosté com l’anterior regidor d’educació, que moltes vegades les competències 
no són seues i constantment han argumentat això, constantment, en moltíssimes preguntes i 
demandes d’informació i demandes d’intervenció que li hem fet diferents grups municipals, 
potser, no sé, convindria més tindre als companys de Compromís, no?, que sembla que 
l’últim problema que vam tindre, al Romeral, gràcies a la seua intervenció van, van, ho van 
solucionar, per tant, són dues les línies, som una ciutat educadora, i això hauria de ser 
col·lectiu, hauríem d’estar nosaltres o potser podrien estar altres persones, però ho haurien 
de decidir de manera col·lectiva, sabent aquestes recomanacions, i segon, potser aquesta 
via directa que vosté exposa no és tal. Gràcies.
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Sr. Silvestre:
D’acord. Segons li he dit, pensem que la manera d’actuar hui dia és la correcta i vosté 
mateixa ha posat un exemple, és a dir, es va donar un problema en la ciutat, en un col·legi 
concret, com va ser el Romeral, no eren competències nostres, aquesta reclamació va 
aplegar on havia d'aplegar i, fins i tot, la Conselleria va posar solució. És a dir, al final els 
problemes no es queden per treballar, sinó tot el contrari, i, els mateixos centres educatius 
reclamen si pensen que el govern no atén les seues peticions, fan les reclamacions 
pertinents en els fòrums que creuen, bé a través d’altres partits, o bé directament a la 
Conselleria quan li toca, és a dir, que hui dia, nosaltres, la nostra aposta, és treballar 
d’aquesta manera, si algun dia vostés estan governant, doncs, ja decidiran de quina manera 
fan o decideixen els representants dels consells escolars, que serà tan lícita com la nostra.

13. 27930/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA RETIRADA D'HONORS A FRANCO AL LLISTAT DE MEDALLES D'OR
Sr. González:
Gràcies, senyor alcalde.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El llistat de nomenaments de Medalles d'Or d'Alcoi està encapçalat per Francisco Franco 
Bahamonde.

A Franco se li va concedir la Medalla de la Ciudad en 1951 i amb l'aprovació del Reglament 
d'Honors i Distincions de l'any 1976 s'indicava que es derogava l'anterior reglament de 
Medalla de la Ciudad, però també s'indicava que es mantindrien els drets adquirits que 
procediren.

Entenem per tant que encara que es puga argumentar que la medalla no està vigent perquè 
tenia caràcter vitalici i no hereditari Franco apareix al llistat de Medalles d'Or de la ciutat com 
la resta de persones i col·lectius als que se'ls ha concedit. No podem permetre que estiga en 
igualtat amb la resta de distingits, amb els mateixos honors i pensem que se li ha de retirar 
el reconeixement dels mèrits i qualitats morals que van motivar la concessió de la distinció 
en el seu moment.

Per últim, però no menys important, la Llei de Memòria Històrica planteja la retirada de 
mencions commemoratives «de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de 
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Per tot açò plantegem el següent prec:

PRIMER.- Que s'inicien els tràmits administratius oportuns per a revocar i deixar sense 
efecte els acords en els que se li concedia la Medalla de la Ciudad i que es faça constar al 
registre d'Honors i Distincions com a retirada o anulada.»

Sr. Jordi Martínez:
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Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, acceptem el prec, vosté sap que els antecedents que 
tenim ací de retirar-li honors a determinades persones són complicats, sí que és cert que 
volem..., m’imagine que tot es basarà també un poc en el tema dels mateixos reglaments de 
la casa que puguem canviar en aquesta negociació, però jo crec que és una de les 
qüestions que sí que hem d’abordar perquè nosaltres el tema de la memòria història, doncs, 
la respectem molt, molt, molt aquesta llei, mire si és que la respectem que jo també li 
demanaria a vosté que aquestes consideracions que han fet aquesta setmana què aquest 
govern menteix respecte a la memòria històrica, doncs, que les reconsiderara, no per res, 
perquè jo li ho puc aclarir, però si vosté després vol fer una interpretació, que segur que no 
la farà, però bé, jo, com el senyor Silvestre, tinc il·lusió i li ho explique. En l’ajuntament es va 
parlar de dos temes, un dels espais públics que l’ajuntament té potestat, per a..., com 
puguen ser els últims vestigis que es van retirar, una placa en el barri de Batoi o al tunel de 
la via verda, i per últim, fa no res, quan se'ns va concedir la carretera del Preventori, 
immediatament, immediatament vam retirar aquest vestigi, que no havia retirat la diputació, i 
jo crec que la intenció d’aquest govern és sempre fer això, i altra part que vosté també crec 
que coneix, però a vegades no ho contem tot és que nosaltres ens hem posat en els 230 
propietaris d’aquestes plaques del Ministeri de la Vivenda i de les quals 233, i de les quals ja 
n’hem retirat 90 i les hem retirat oferint-los també la col·laboració de la brigada, però com diu 
un informe de l’Ajuntament de Barcelona, per consultar un poc aquestes qüestions: «Las 
placas del Instituto Nacional de la Vivienda pueden vulnerar la normativa de memoria 
histórica, sin embargo dado el carácter de propiedad privada de estas placas, no es posible 
ejecutar su retirada por parte del ayuntamiento sin contar con el consentimiento previo de 
sus propietarios». Per tant, nosaltres hem fet tot el que es pot fer per part de l’ajuntament. 
Insistirem en aquestes vivendes que es queden, però m’agradaria que no utilitzàrem el tema 
per mentir tan alegrement, perquè jo crec que nosaltres hem fet que en tot el que podem, ho 
hem fet, i crec que és una satisfacció de tots, i que hem sigut pioners en aquest ajuntament, 
perquè jo tinc ací el llistat de la Conselleria de Transparència i és impressionant veure tots 
aquests vestigis públics que encara queden en tantíssimes ciutats del País Valencià, podrien 
estar contents una vegada en la vida, i en el que no hem pogut fer, intentar millorar-ho, però 
vosté entenga que no ens pot dir sempre que estem mentint, no hem mentit, estem fent una 
tasca fins on hem pogut arribar i ací diu, l’Ajuntament de Barcelona, de la senyora Ada 
Colau, que vosté sap qui és, que és difícil en una propietat provar sense el consentiment 
dels propietaris fer-ho. Per tant no ens diga que mentim, diga’ns una altra cosa, que haurem 
d'insistir més, estic d’acord, però no ens diga que mentim.

Sr. González:
Gràcies. Bé, respecte al prec, que és el que tractàvem, creiem, jo crec que estem d’acord i 
creiem que això, modificant el reglament o d’alguna forma es podrà, es podrà arribar ací, 
entenem que no hi haurà cap problema. I respecte a l’altra, a l’altra qüestió, que no anava en 
el prec, però la parlem si vol. Nosaltres, és que el que veiem al registre que presenta la 
Generalitat, la Conselleria de Memòria Històrica, apareixen, apareix Alcoi com que no té 
vestigis públics i entenem també que altres poblacions, veiem que altres poblacions 
marquen com a plaques i vestigis públics, presents encara, altres plaques, del mateix tipus 
que les d’Alcoi, que entenem que Alcoi ha marcat com que no té aquest tipus de plaques. 
Per tant, entenem que veiem clarament que al carrer continuen plaques, sí que és veritat 
que se n’han retirat moltes, en queden moltes més encara, entenem també que no s’ha 
comunicat correctament això a la conselleria o que el registre de la conselleria que presenta 
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altres poblacions no entenem per què altres poblacions sí que es marca les plaques que 
queden i en Alcoi no, simplement.

Sr. Jordi Martínez:
Senyor González, li ho torne a dir, si em pareix bé, jo no em faig responsable de què penja 
la Conselleria de Transparència, nosaltres ens posem en contacte amb la Conselleria de 
Transparència i ens demanen quina informació, quins vestigis tenen de la Memòria 
Històrica, i diem: «una placa en Batoi, una placa en la Via Verda....», el que ens queda, que 
ens queda  molt poc, som uns afortunats, ens quedava ben poc, i a partir d’ací diuen: «I en 
les plaques?», i nosaltres els diem a la Conselleria quin és el tràmit que anem a fer: "mire, 
com és complicat llevar-ho a una propietat privada", ens oferirem, que ens han copiat molts 
ajuntaments, ens han dit: «Com ho heu fet?» i els hem dit quin model gastem, en quina 
formulació jurídica. Que en la Conselleria de Transparència estiga A o B, entén que això..., 
vosté em diu: «S’han de posar vostés d’acord amb la Conselleria», «intenten intercanviar 
informació perquè creiem que no està bé el llistat», però no ens diga que mentim, senyor 
González, no gastem el tema mentir tan gratuïtament, perquè és que al final açò dona, açò 
al final és el que estàvem parlant abans, mentir, és necessari això?, què avança vosté en 
aquesta, en aquesta nota de premsa? què avança? Ha millorat la memòria històrica per dir 
que mentim quan sap que no és veritat? 

14. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTES SOBRE EL PARC DE VEHICLES MUNICIPAL
Sr. Abad:
Si, gracias Sr. Alcalde.

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

“
 ¿Se tiene previsto mejorar las instalaciones del Parque Municipal de Vehículos?”

Sr. Llopis:
No, no es té previst millorar-les.

Sr. Abad:
“

 ¿Cuál es el futuro del Parque Municipal de Vehículos?”

Sr. Llopis:
Crec que en alguna comissió ja ha tingut ocasió de…, o contestar-li a vosté o algun altre 
dels grups, la nostra intenció, i així s’ha traslladat a la prefectura, és buscar un model de 
gestió de grua amb custòdia de vehicles, per tant, no ens faria falta parc de vehicles per a 
custòdia i podríem destinar aquestes instal·lacions a altra finalitat.

15. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE ELS PICTOGRAMES EN VIA PÚBLICA PER A PERSONES TEA
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El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, formula el siguiente ruego:

“Exposición de motivos

A mediados de abril, el Ayuntamiento de Alcoy a través de la Concejalia de Políticas 
Inclusivas, realizaron actuaciones pintando pictogramas en los pasos de peatones próximos 
a centros educativos, parques y zonas deportivas para personas TEA.

No han pasado seis meses y la pintura de dichos pictogramas se ha deteriorado con el 
problema que esto conlleva a estas personas.

Por lo que realizamos el siguiente ruego,

 Que se repinten los pictogramas existentes que se han deteriorado y se continúe 
actuando al resto de zonas de la ciudad donde sea necesario.”

Sr. Llopis:
Ho hem traslladat al departament perquè revise tots aquests pictogrames, no s’han 
deteriorat tots en la totalitat, perquè es van pintar. De tota manera, tal com fem en la resta 
de pintura viària, doncs, està revisant-se i repintant-se.

Sr. Abad:
¿Entonces entiendo que se acepta el ruego?

Sr. Llopis:
Sí, sí, l’acceptem, l’acceptem.

Sr. Abad:
Y que va hacer rápidamente. Vale, gracias.

16. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE LES PAPERERES EN LA VIA PÚBLICA
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, formula el siguiente ruego:

“Exposición de motivos

Existe un problema de mantenimiento, cuidado y reposición de las papeleras que forman 
parte del mobiliario urbano. Muchas de las papeleras se encuentran oxidadas, en mal 
estado y rotas. Esto, genera un riesgo innecesario a los ciudadanos, que se evitaría si los 
responsables cumplieran con sus obligaciones, por lo que realizamos el siguiente ruego,

 Se realice un estudio del estado de las papeleras públicas y se reparen, cambien y 
repongan con urgencia.”

Sr. Jordi Martínez:
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Moltes gràcies. Bé, dir-li que en el plec de condicions de la neteja viària, l’obligació de 
l’adjudicatari és anar renovant i mantenint el que cal, vull dir, les actuacions que puga 
entendre el que vosté diu, acceptem el prec d’intentar mantindre-ho, però perquè tinguen 
unes dades, 556 han sigut pintades i recol·locades de nou, 6 s’han reposat, 120 
implantacions són noves i 298 hi ha hagut de xicotetes reparacions i manteniments. En total 
s’han fet al voltant de 1.000 actuacions, és un inventari de papereres, en alguns casos com 
en el tema de les de ferro que tenim de sempre, quan es fa una actuació d’aquestes és 
complicat perquè quan s’arranca o es trenca són de fosa i són molt cares, però sí que 
anirem reintentant millorar en això. Jo crec que és una bona proposta que es va fer en el seu 
dia en el plec de condicions que el sistema de papereres tinguera un compromís de 
manteniment per part de l’empresa. Aleshores acceptem el prec i intentarem incrementar-ho.

Sr. Abad:
Vale, pues gracias por aceptar el ruego y si que es verdad que hay algunas que se van 
manteniendo pero hay otras pues que llevan un deterioro excesivo, sobre todo por la 
acumulación de la lluvia o de líquidos, que la parte baja de la papelera pues se oxida más 
rápidamente de lo normal. Gracias de todas maneras.

17. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE LES TAPES DE CLAVEGUERAM AL CARRER MURILLO
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde.

“Exposición de motivos

El jueves de la semana pasada, informé al Concejal Jorge Martínez, sobre el mal estado de 
una tapa de alcantarillado en la calle Murillo para su reparación por el peligro que suponía 
para los ciudadanos. Agradecer su rápida respuesta en la actuación para solucionar el 
problema. Pero el resto de tapas de alcantarillado, a lo largo de la calle Murillo, también 
sufren daños y hundimientos, producido por el continuo paso de vehículos por dicha vía, 
especialmente el de vehículos voluminosos, como camiones y autobuses del transporte 
público  urbano, que deterioran su estado convirtiéndose en un peligro para los mismos 
vehículos y viandantes. Este tipo de actuaciones no son ni técnicamente complejas ni muy 
costosas y evitan la sensación de descuido en el mantenimiento de los barrios. 

Por lo que realizamos el siguiente ruego,

 Que se actué con urgencia en el arreglo de las tapas de alcantarillado de la calle 
Murillo.

 La realización de un estudio del resto de calles de la ciudad, con indicadores del 
estado de las tapas de alcantarillado, como índice de peligrosidad, orden con 
prioridad de actuación, y demás indicadores que los técnicos del departamento 
consideren necesario.”

Sr. Jordi Martínez:
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Sí, acceptem el prec. Revisarem les tapes d’aquest carrer i, sobretot, també dir-li que li 
traslladarem a l’empresa concessionària del manteniment del clavegueram que, en les 
revisions que es fan del pla director, incloguen també l’estat de les tapes que estaria bé que 
l’ús que ells fan d’entrar i eixir i d’això, també tinguen un poc de compromís en mantindre-
les. Aleshores inclourem..., acceptem el prec i ho inclourem en el pla director de sanejament.

Sr. Abad:
Vale, muchas gracias porque si es verdad que hay algunas que están poco defectuosas 
pero hay otras que han sufrido daños y que no sería bueno que volviera a pasar lo que 
pudimos ver en la calle Murillo. Muchas gracias.   

Sr. Alcalde:
Gràcies. Com vam comentar en la Junta de Portaveus, fem un recés de 5 minuts per poder 
participar en la concentració que han convocat la plataforma de metges d’Alcoi. En 5 minuts 
tornem.

Sr. Alcalde:  
Reprenem el plenari després del breu recés.

Se interrumpe la sesión del pleno a las 11:55 horas y a las 12:07 horas se reanuda de 
nuevo, tras un receso de 12 minutos.

18. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE L'ASFALT DEL CARRER AUSIAS MARCH
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde.

“Exposición de motivos

En la calle Ausias March, el tramo que linda con la parte trasera del supermercado Family 
Cash, nos encontramos que la capa superior del asfalto se encuentra deteriorado y está 
perdiendo su adherencia con la capa antigua del mismo, por lo que se está desprendiendo 
paulatinamente dejando al descubierto numerosos baches, lo que hace que se tenga una 
circulación bastante complicada por dicha calle. El deterioro pudiera ser causado por una 
mala calidad de asfalto que se aplicó en su día o bien por una mala preparación de la base 
donde se tuvo que aplicar.

Por todo ello y debido al problema de la circulación por ese tramo por parte de los vehículos 
que por ella transitan, proponemos el siguiente ruego,

Que se tenga en cuenta la zona y se actúe sobre dicho tramo con un nuevo asfaltado lo 
antes posible.”

Sr. Jordi Martínez:
Vosté, crec que té dos precs, no? Ho he llegit jo malament?
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Sr. Abad:
Disculpe, sí, és veritat:

“
 La realización de un estudio con los indicadores necesarios que evalúen el estado 

del asfalto de las vías del municipio de Alcoy.”

Sr. Jordi Martínez:
Sí, li ho he dit perquè del primer prec sí que anem a fer una intervenció, es farà abans de 
final d’any, en el que vosté indica, ho teníem previst, però en el segon, no, perquè entenem 
que en pla director de voreres i calçades ja està disponible en la web de l’ajuntament i ací es 
pot anar incorporant tots aquests tipus d’actuacions i saber l’estat en el qual estan.

Sr. Abad:
Vale, pues agradecemos que se vaya a intervenir, como ha dicho, antes de finalizar el año y 
entiendo que el segundo ruego pues que no porque ya se contempla dentro del plan. 
Muchas gracias.

19. 27791/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
 PREC PER AL CONTROL DE VELOCITAT EN CARRERS PRINCIPALS
Sr. Abad:
Gracias Alcalde.

“Exposición de motivos

La velocidad excesiva o inadecuada es uno de los principales causantes de accidentes de 
tráfico. En España es un factor concurrente de los siniestros mortales de tráfico. Y es que la 
velocidad determina, en la mayor parte de los casos, la gravedad y el grado de lesión de las 
víctimas. Las medidas para evitar las altas velocidades, en particular en zonas urbanas, 
pueden prevenir muertes y lesiones por el tráfico, y hacer a las poblaciones más saludables 
y a las ciudades más sostenibles. 

La nueva Ordenanza de Circulación del Tráfico regula los límites de velocidad de los 
diferentes tipos de vehículos en los diferentes tipos de vías urbanas, pero solo regula, no 
controla.

Las altas velocidades con la que circulan algunos vehículos por las calles principales y a 
ciertas horas del día, como en la Avd. L´Alameda Camilo Sesto, Juan Gil Albert, Entenza, 
Alzamora, Santa Rosa, etc, y también cuando circulan por los puentes, conllevan un riesgo 
para los peatones. Como comento el señor Raul Llopis en prensa, “nuestra intención es la 
de pacificar la velocidad de los vehículos. Además queremos tener una ciudad más segura 
para los peatones, es algo fundamental”.

Por lo que realizamos el siguiente ruego,
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 La colocación de radares pedagógicos a lo largo de las vías principales, entradas a 
los puentes y aquellas calles en las que se hayan recibido quejas ciudadanas.”

Sr. Llopis:
Gràcies, altra vegada. Acceptem el prec, però amb una condició, és a dir, el primer que 
haurem de fer és veure on, en quins punts posem aquests radars i com bé vostés parlen, 
uns radars que tinguen aquesta llavor pedagògica per a corregir la conducta dels nostres 
ciutadans a l’interior de la nostra ciutat i també recuperant, doncs, que en algun moment, al 
treballar, no?, veure que eixos radars puguen repercutir amb un caire, en certa forma, no 
recaptatori sinó que aquesta recaptació puga repercutir amb alguna altra finalitat de 
necessitats que puga tindre la nostra ciutat, tal com ja vam treballar en la seua ocasió amb 
el senyor Cristian Santiago en l’anterior legislatura, però que al final no vam poder 
desenvolupar per algunes raons, però sí que ens comprometem a fer-ho d’eixa forma.

Sr. Abad:
Bueno, pues agradezco que acepten el ruego porque si que es verdad que la gente al ver 
los luminosos donde, bien por símbolos de caras y demás, si que la gente se da cuenta, 
entonces pues estaría bien que en algunas calles donde si se incrementa la velocidad, sobre 
todo a ciertas horas del día, pues estaría bien colocar alguno, incluso también en los 
puentes, porque es necesario, vemos que es necesario. Si se va a estudiar y se va a 
preparar, pues  estamos convencidos que será una buena medida. Venga, muchas gracias.

Sr. Llopis:
Doncs, ens comprometem a aquest estudi i a veure de quina forma podem implantar-ho.

20. 27764/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC PER Al SEGUIMENT I COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
CONVIVÈNCIA AMB ANIMALS 

El Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente texto:

«Vecinos residentes en las proximidades de las zonas de esparcimiento canino del 
Barranquet de Soler han alertado de molestias por el ruido que provoca el ladrido de los 
perros, sobre todo a primera hora de la mañana, desde las 6 horas aproximadamente. 
También se han detectado carencias en la información de estas zonas.

La ordenanza municipal sobre la convivencia con animales indica en su Artículo 8, apartado 
20, la prohibición de producir molestias al vecindario de manera frecuente y sin tomar 
medidas para evitarlo. 

El artículo Artículo 25 indica que se tendrá especial cuidado en evitar las molestias que 
puedan producir los animales por sonidos o cualquier tipo de ruido, tanto si se encuentran 
en el interior de las viviendas como en el exterior, en horario comprendido entre las 22 horas 
y las 8 horas. 
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En el Artículo 90 sobre las zonas de esparcimiento canino, indica que son espacios públicos 
debidamente señalizados y acotados, para el uso por parte de los dueños de perros en los 
cuales podrán mantenerlos sueltos. En el apartado 13 de las normas de uso se indica que 
se evitará el ladrido de los perros para evitar molestias vecinales, pudiendo los agentes de la 
autoridad requerir en cualquier momento las medidas necesarias para evitar molestias, 
problemas sanitarios o de seguridad.

Al respecto realizamos el siguiente

RUEGO

 Revisar que las zonas de esparcimiento canino cumplen lo que indica la ordenanza, 
y subsanar si procede las deficiencias de señalización y demás factores a cumplir.

 Realizar una campaña de control de las zonas de esparcimiento canino para vigilar, 
informar y hacer cumplir la ordenanza».

La Sra. Lirio García, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, lee únicamente los 
puntos del ruego.

Sra. Sanjuán: Sí, gràcies, senyor alcalde, i bon dia a tots.

Al primer prec, es revisa periòdicament. De totes maneres, a l’exposició de motius diuen el 
Barranquet de Soler, ja s’ha traslladat al departament per si hi ha alguna cosa que estiga 
trencada poder-la arreglar. De totes maneres, també està en funcionament l’Observatori 
Municipal de Protecció i Benestar Animal que és on cabrien totes aquestes qüestions, que 
poden gastar-lo perfectament.

I al segon prec, que ja me l’ha fet. Des de la Protectora d’Animals i Plantes estem portant 
endavant una campanya, que és a peu de carrer, que des de juny fins a novembre hi ha 
brigades, tant als parcs i zones d’esplai animal, com als diferents carrers, precisament per a 
dir-li a la gent com ha de fer les coses segons l’ordenança municipal, com han de cuidar als 
gossos, com han de recollir els desperdicis tant dels gossos com de l’entorn pel que passen, 
la obligació de portar xip i una sèrie de qüestions que porta l’ordenança i estem fent-ho des 
de juny fins a novembre.

Sr. Lirios García: Sí bueno, siguiendo con el ejemplo de la zona de esparcimiento del 
Barranquet de Soler, si vemos la ordenanza, el equipamiento básico ya no se cumple. 
Carecemos de la doble puerta, el suelo es de sustrato y arena… no es de sustrato y arena, 
perdón, es básicamente de piedra, y sobretodo la señalización es insuficiente. En la 
ordenanza determina que son trece normas de uso las que deberían estar claras y 
expuestas para los usuarios en la zona de esparcimiento, y solo hay una placa con dos de 
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esas normas, la de recogida de excrementos y la de llevar cogidos los perros de raza 
peligrosa. Luego a parte, tampoco está el horario, que también dice la ordenanza que tenía 
que estar en la entrada

Nosotros vemos necesario esa campaña de información, y nos parece muy bien que ya con 
la protectora se haya hecho la gestión, pero yo creo que se tendría… creemos que se 
tendría que ampliar también, por ejemplo, con la Policía, clínicas veterinarias…, porque lo 
que perseguimos es la convivencia pacífica en la ciudad. Porque esto no es un ruego del 
PP, esto realmente es una petición que nos han hecho los ciudadanos, es una petición por 
la situación de molestia que está provocando esta zona a vecinos que hay alrededor por el 
tema de ladridos y falta de civismo de alguno de los usuarios que tienen animales.

Pero bueno, en definitiva me alegro que se estén tomando medidas. Y yo lo que quisiera es 
que se ampliaran. Porque me preocupa que esta no es la primera ordenanza del Gobierno 
Socialista que no se cumple. Tenemos la de higiene urbana, la de circulación de personas y 
vehículos, la de dominio público mesas y sillas y la de peatonalización. Son ejemplos de 
falta de gestión del Gobierno Socialista y de desidia.

En conclusión, y siguiendo con el ejemplo del Barranquet de Soler, echamos de menos el 
horario, las trece normas de uso claramente indicadas y expuestas, condiciones adecuadas 
de la zona de esparcimiento. Menos mal que sí, por lo menos tenemos la placa en la que 
constan los 23.601 euros de inversión que se ha hecho en la zona. Todo no está perdido.

Sra. Sanjuán: Sí, como le he dicho, el tema que nos han expuesto en el primer ruego, ya le 
he dicho que se ha pasado al departamento. Soy consciente de que... cuando se puso en la 
zona de esparcimiento, todas las zonas que marcaban la ordenanza estaban puestas; pero 
como usted misma ha dicho, esto no es un problema ni de desidia ni de más, ha dicho usted 
que es incivismo. Miremos primero cada uno lo que tiene en casa, y después ya vemos el 
resto.

21. 27764/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC PER A SOL·LICITAR LA CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE SALUT

Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«La falta de anestesistas ha reducido a la mitad la actividad quirúrgica y las listas de espera 
se han disparado en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Los profesionales del centro 
indican que la espera para una prótesis de rodilla es de dos años y medio y hasta siete 
meses por los tumores malignos a la piel.

Esta situación representa un problema para Alcoy y para todos los municipios que dependen 
del Hospital Virgen de los Lirios. Un problema prioritario y que ya debería tener una solución.
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El consejo de Salud debería ser el foro adecuado para hablar de la situación, dar 
explicaciones por parte de los responsables y anunciar las medidas a llevar a cabo. Lejos de 
esa situación, la realidad es que el consejo de salud de Alcoy no se reúne desde el 16 de 
julio de 2020. Una reunión que además fue forzada por los alcaldes de la comarca ante los 
problemas y la incertidumbre generados por los responsables de la zona y de la conselleria 
ante la gestión de la Pandemia. 

A respecto realizamos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de Sanidad la convocatoria, 
de manera urgente, de una reunión del consejo de salud del departamento de Alcoy 
ante la gravedad de la situación del Hospital Virgen de los Lirios».

Sra. Sanjuán: Bon dia de nou. Està prevista aquesta reunió per a finals d’aquest mes 
d’octubre.

Sr. Cantó: Gràcies. Ens alegrem que estiga prevista eixa reunió; però em permetrà una 
crítica al respecte d’haver d’esperar tant temps per a reunir-se, tenint en compte, a més, que 
el director de l’hospital també és el president del consell. És com si no ens recordarem de 
les xifres demencials que teníem en gener en la pandèmia, quan hi havia qui ja  intentava 
buscar refugi fora d’Alcoi; que no ens recordem de les constants i alarmants queixes del 
personal sanitari; que no ens recordem de les llistes d’espera; que no ens recordem de la 
falta de personal. Pareix que no sabem que teníem una de les taxes més elevades de 
mortalitat de la Comunitat Valenciana, doblem per desgràcia l’hospital de Sant Joan i el 
General de València. Pareix que estem esperant que passe alguna cosa més, que caiga 
l’edifici, que perdérem la capitalitat sanitària comarcal; però ens alegrem que estiga ja 
prevista eixa reunió del Consell. Gràcies.

Sra. Sajuán: Sí, nomes volia aclarir una cosa. El Consell de Salut es reunix periòdicament, i 
normalment és una volta a l’any. De totes maneres, nosaltres estarem sempre... si fa falta 
fer una reunió i fer la convocatòria, nosaltres buscarem que la faça; però també recordar-los 
que vostés també tenen un representant a qui li poden demanar eixa mateixa convocatòria.

22. 27764/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE LA RESIDÈNCIA DE MAJORS DOMUS VI

El Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente texto:
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«En la Comisión de Servicios Sociosanitarios del 30 de noviembre de 2020 a preguntas del 
Partido Popular sobre la sanción impuesta a Domus VI por su incumplimiento de las ratios 
de personal médico y TASOC en el geriátrico de Oliver, la Concejal del Área, Aranza de 
Gracia, afirmaba haber solicitado el expediente a la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Han solicitado este expediente?

En caso afirmativo,

 ¿Han recibido el expediente?

 ¿En qué fecha se procedió a incoar expediente?

 ¿Cuáles fueron los incumplimientos, y en qué fechas, que motivaron la incoación del 
expediente?

 ¿Conoce el Gobierno si este expediente es el primero que ha incoado la conselleria 
por incumplimientos a la residencia Domus Vi Alcoy?

 ¿Cuáles han sido los criterios de la Conselleria de Políticas Inclusivas para 
considerar los incumplimientos como infracción grave e imponer una sanción de 
40.000 euros, tal y como ha trascendido?

En caso negativo

 ¿Por qué no ha sido solicitado?

En el Pleno del 11 de mayo de 2020 la propuesta para la investigación sobre las 
consecuencias del brote de Covid-19 en el geriátrico Domus Vi fue aprobada por todos los 
Grupos Municipales convirtiéndose en Declaración Institucional. Los puntos de acuerdo 
solicitaban que el Ayuntamiento de Alcoy, acuciado por la alarma social que había 
determinado la dimensión trágica y enorme de los copiosos fallecimientos habidos en la 
residencia Domus Vi Alcoy, formulara de inmediato petición al Ministerio Fiscal para que por 
parte de éste, se incoase y llevase a cabo la investigación exhaustiva y específica que 
aclarase definitivamente lo ocurrido y, en su caso, de su remisión a la autoridad judicial para 
la tramitación del procedimiento oportuno que depurase las responsabilidades a que hubiere 
lugar.

Al respecto realizamos la siguientes
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PREGUNTAS

 ¿Ha formulado esta petición en cumplimiento del mandato plenario?

 ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la situación en la que se encuentra la 
investigación?

En el Pleno de 4 de junio de 2021, mediante Declaración Institucional el Ayuntamiento de 
Alcoy aprobó los siguientes acuerdos para conocer la situación de la residencia Domus Vi:

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas copia del último informe de inspección realizado sobre el servicio de la 
residencia geriátrica Domus Vi Alcoy que certifique el cumplimiento de todos los 
parámetros de calidad exigidos en la normativa para garantizar un correcta atención 
de nuestros mayores.

 Que, en caso de que el último informe de inspección haya sido realizado en plazo 
superior a los seis meses, el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas una nueva inspección para certificar el cumplimiento.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Ha remitido la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas copia del último informe 
de inspección realizado sobre el servicio de la residencia geriátrica Domus Vi Alcoy 
que certifique el cumplimiento de todos los parámetros de calidad exigidos en la 
normativa para garantizar un correcta atención de nuestros mayores?

 ¿Cuándo fue realizado el último informe de inspección?

 En caso de que el último informe de inspección haya sido realizado en plazo superior 
a los seis meses, ¿ha solicitado el Ayuntamiento de Alcoy a la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas una nueva inspección para certificar el 
cumplimiento?»

Lee las preguntas la Sra. Payá, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

«En la Comisión de Servicios Sociosanitarios del 30 de noviembre de 2020 a preguntas del 
Partido Popular sobre la sanción impuesta a Domus VI por su incumplimiento de las ratios 
de personal médico y TASOC en el geriátrico de Oliver, la Concejal del Área, Aranza de 
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Gracia, afirmaba haber solicitado el expediente a la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Han solicitado este expediente?»

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde, i a totes i a tots els que estan seguint-nos i als 
companys d’ací de la corporació.

En contestació a la primera pregunta, sí.

Sra. Payá: 

 «¿Lo han recibido?»

Sra. De Gracia: No.

Sra. Payá: Por lo tanto entiendo que las otras preguntas no proceden.

Sra. De Gracia: Si quiere le explico, señora Payá.

Sra. Payá: Sí.

Sra. Payá: Vale, el 16 de noviembre se escribió una carta desde aquí, desde Alcaldía, 
solicitando el expediente a Conselleria y solicitando toda la información requerida para la 
residencia, para saber cómo estaba y en que situación la residencia Domus Vi, sobretodo 
por el brote que teníamos en la Covid-19, el que nos preocupa, el que nos preocupaba y el 
que estábamos pendiente. Sin tener contestación, se volvió… ―aquí, es que como la tengo 
detrás― el 22…, perdón, el 6 de mayo se volvía a realizar otra petición solicitando de nuevo 
información, queríamos saber cómo estaba todo el tema de las residencias en general, pero 
en concreto en la de Domus Vi, porque la situación requería solicitar una información más 
concreta.

Justo  a esta carta, sí que recibimos una contestación de Conselleria, de Políticas Inclusivas 
en la cual, si quiere le leo la contestación.

«Com així senyala l’article 130, les actuacions de les inspeccions responen a la planificació i 
a la programació establertes sense perjuí de les actuacions derivades de denúncies o 
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propostes de caràcter extraordinari que es formulen, que podran tindre caràcter prioritari. 
L’article 129.4 establix que el personal inspector tindrà obligació de guardar secret 
professional respecte a les qüestions que conega per raó del seu càrrec, funció i actuacions. 
Això implica que els seus informes formen part de procediments on s’identifiquen persones i 
fets i, per tant, tinguen caràcter de reservats». 

Per tant, no tenim cap informe perquè, segons ens comunica Conselleria, no ens ho poden 
traslladar.

Sra. Payá: Me parece curioso que se conformen con esa respuesta, cuando el Grupo 
Municipal... Grupo Popular en las Corts Valencianes sí que lo ha pedido y si que tiene... es 
poseedor de ese expediente.

Sra. De Gracia: En ningún momento he dicho yo que me conforme con esta respuesta. Yo 
le he dado contestación a las preguntas que usted me está diciendo.

Sra. Payá: Pues espero que continúen solicitándolo. Paso al siguiente bloque de preguntas.

«En el Pleno del 11 de mayo de 2020 la propuesta para la investigación sobre las 
consecuencias del brote de Covid-19 en el geriátrico Domus Vi fue aprobada por todos los 
Grupos Municipales convirtiéndose en Declaración Institucional. Los puntos de acuerdo 
solicitaban que el Ayuntamiento de Alcoy, acuciado por la alarma social que había 
determinado la dimensión trágica y enorme de los copiosos fallecimientos habidos en la 
residencia Domus Vi Alcoy, formulara de inmediato petición al Ministerio Fiscal para que por 
parte de éste, se incoase y llevase a cabo la investigación exhaustiva y específica que 
aclarase definitivamente lo ocurrido y, en su caso, de su remisión a la autoridad judicial para 
la tramitación del procedimiento oportuno que depurase las responsabilidades a que hubiere 
lugar.
Al respecto realizamos la siguientes

PREGUNTAS

 ¿Ha formulado esta petición en cumplimiento del mandato plenario?»

Sra. De Gracia: Sí.

Sra. Payá:

 «¿Tiene conocimiento el Gobierno de la situación en la que se encuentra la 
investigación?»

Sra. De Gracia: Sí, y paso a informarle señora Payá.
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La información que procedemos es un procedimiento de información. La Fiscalía solicitó 
informes mensuales tanto a la residencia Domus Vi, a la empresa Domus Vi, los cuales se 
han aportado; informes al Área de Salud, los cuales se han aportado; informes a la 
Conselleria de Sanidad, con lo cual han sido aportados, y informes a Conselleria de Políticas  
Inclusivas, incluyendo un segundo requerimiento en noviembre de 2020, del cual, a fecha de 
hoy, no hay contestación por parte de Conselleria de Políticas Inclusivas, pero insisto, este 
es un procedimiento de información.

Sra. Payá: De acuerdo. Paso al siguiente bloque.

«En el Pleno de 4 de junio de 2021, mediante Declaración Institucional el Ayuntamiento de 
Alcoy aprobó los siguientes acuerdos para conocer la situación de la residencia Domus Vi:

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas copia del último informe de inspección realizado sobre el servicio de la 
residencia geriátrica Domus Vi Alcoy que certifique el cumplimiento de todos los 
parámetros de calidad exigidos en la normativa para garantizar un correcta atención 
de nuestros mayores.

 Que, en caso de que el último informe de inspección haya sido realizado en plazo 
superior a los seis meses, el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas una nueva inspección para certificar el cumplimiento.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Ha remitido la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas copia del último informe 
de inspección realizado sobre el servicio de la residencia geriátrica Domus Vi Alcoy 
que certifique el cumplimiento de todos los parámetros de calidad exigidos en la 
normativa para garantizar un correcta atención de nuestros mayores?»

Sra. De Gracia: Creo que esta pregunta ya se la he respondido anteriormente, pero le 
vuelvo a repetir que no, ya que nos comunican que la inspección no nos la pueden facilitar, 
según los artículos que le he leído en la carta que corresponde a la contestación.

Sra. Payá:

 «¿Cuándo fue realizado el último informe de inspección?»

Sra. De Gracia: No están comunicados los informes, como bien le acabo de comunicar 
anteriormente.
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Sra. Payá:

 «Y en caso de que el último informe de inspección haya sido realizado en plazo 
superior a los seis meses, ¿ha solicitado el Ayuntamiento de Alcoy a la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas una nueva inspección para certificar el 
cumplimiento?»

Sra. De Gracia: El Ayuntamiento de Alcoy no deja de preocuparse por las residencias, por 
los centros de mayores, por todo lo que conlleva la ciudadanía y, sobretodo, con la Covid-
19, que en Domus Vi, con la situación que lo pasó tan mal. Por lo tanto, continúa el 
Ayuntamiento de Alcoy solicitando información, ya le he dicho, con todas las residencias, 
pero en especial y específicamente, que nos informen sobre la situación en la que se 
encuentra la residencia Domus Vi. Por tanto, no dejaremos de pedir información, y en el 
momento que tengamos información podremos comunicárosla al resto de la Corporación, 
porque sabemos que es un tema que preocupa, que nos preocupa a todos y a todas, y que 
preocupa a toda la ciudadanía.

Y solo añadir que estamos en contacto con los familiares y es un tema que, como bien he 
dicho, estamos al tanto. Nos preocupa la situación de los mayores, y por eso no dejaremos 
de estar.

23. 27764/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC PER A LA REPARACIÓ DE LES TAPES DE REGISTRES EN VORERES

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

«Las aceras del Centro presentan un considerable deterioro: desperfectos en el pavimento y 
tapas de registros rotas o desencajadas. Esta situación se ha convertido en un obstáculo 
peligroso, que pone en riesgo la seguridad del peatón. Aunque la problemática es común en 
la mayor parte de las calles del barrio, son especialmente generalizados en las calles de 
San Nicolás, Sant Josep y Bisbe Orberà.
Teniendo en cuenta que parte de las calles en las que están localizadas estas deficiencias 
están afectadas por la Ordenanza de Peatonalización, consideramos imprescindible la 
reparación de los desperfectos y en especial las tapas de registro rotas o desencajadas por 
suponer, insistimos, un peligro para el peatón al aumentar el riesgo de caídas.
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Por todo ello formulamos el siguiente

RUEGO

Reparar o sustituir las tapas de registros de las aceras que se encuentren rotas.

Revisar la colocación de las tapas de registros situados en las aceras para que queden 
perfectamente encajadas y no ocasionen caídas».

Sr. Jordi Martínez: Sí, aceptamos el ruego. Es cierto también que en algunos casos como 
estos registros, se utilizan por parte de empresas de cableado de fibra o de otros servicios, 
pues nos cuesta ir detrás de ellos. Cada vez que acaban una actuación incrementaremos 
ese control porque, mayoritariamente,  estos desperfectos vienen por el uso que hacen esas 
empresas.

Aceptamos el ruego, vamos a intentar mejorar la situación.

24. 27774/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC TANCAMENT PÀRQUING ZONA JUTJAT

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

«Els jutges, advocats i demès treballadors dels jutjats d’Alcoi tenen habilitada una zona de 
pàrquing contigu per poder aparcar els seus vehicles particulars. Molts d'aquests 
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treballadors no viuen a la ciutat i per tant els és imprescindible l’ús del vehicle particular, per 
arribar a la zona.

Però, els vehicles són objecte d’actes vandàlics prou sovint per part de vàndals o 
simplement persones amb ànims de revenja. Aquestes accions dificulten les tasques de les 
persones que treballen als jutjats, atès que de vegades deixen els seus vehicles lluny de la 
zona per evitar desperfectes.

PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que realitze les obres necessàries per realitzar un 
tancament perimetral adequat de la zona reservada per als treballadors del jutjat. A més a 
més instal·le una barrera per controlar l’accés al mateix».

Sr. Jordi Martínez: Gràcies, senyor alcalde. Mire, no anem a acceptar-li el prec. Entenem 
que és, per dir-ho d’alguna manera, un greuge comparatiu, que determinats treballadors o 
determinats professionals sí que tinguen garantit un tancament d’un vehicle, quan... no sé 
que dir-li, treballadors d’esta institució, d’esta administració, d’Hisenda, d’altres col·lectius no 
tenen reservada una plaça tancada amb un control de barrera, sobretot perquè ja es va fer 
en el seu dia una reserva d’espai per als jutges com per a la zona d’això i, sobretot, perquè 
també ells tenen un personal de control que són guàrdies civils en segona activitat, que 
poden mantindre un poc la situació per allí controlada. Per tant, no anem a acceptar el prec.

Sr. Ivorra: Entenc que el que estiga plantejant-se és un greuge comparatiu; però també 
seria un greuge comparatiu respecte als treballadors d’Hisenda, de l’Ajuntament d’Alcoi, que 
els treballadors del jutjat tinguen un espai públic reservat on puguen aparcar. Aleshores, si 
eixe greuge comparatiu és el de poder barrar-ho, també és el de poder aparcar-ho. I, 
aleshores, ens plantegem perquè una vara de mesurar en una situació i una vara de 
mesurar en una altra. Entenc que no ens acceptem el prec, és la seua voluntat; però, 
pensem que sí que hi ha una zona de conflicte evitat, que coneixem, que han estat patint, i 
que haurien de prendre certes mesures per intentar evitar eixos actes de vandalisme. 
Aleshores, si són bons per a fer en espai públic una reserva d’espai on només poden 
aparcar treballadors, jutges, advocats del jutjat, també haurien de fer eixe plantejament.

Sr. Jordi Martínez: Crec que no ho ha entés bé vosté. La reserva d’espais és per als jutges, 
que en alguns casos  hi està obert, vull dir que no està tancat. L’espai està obert i no hi ha 
cap barana. Però, jo entendria este prec si vosté açò li ho demanara a la Conselleria de 
Justícia, perquè si vosté es creu que els alcoians estan ací per a barrar un terreny, posar 
una barana i posar el control..., jo crec que l’ideal seria que la competent, que és la que ha 
de protegir als seus jutges i als seus treballadors, prou hem fet que hem cedit un espai 
perquè allí és això, que siga la Conselleria la que intervinga. Perquè a vostés, estos... abans 
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que es preocupava tant dels diners que hi ha en la administració local i què va a costar-nos, 
açò què va a costar-mos a nosaltres per a una altra administració? Jo crec que s’ha de mirar 
també pels ciutadans, que són els que paguen els seus impostos.

25. 27777/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC FINALITZACIÓ VORERA SANT JOAN RIBERA

Llig el prec la senyora Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Al llarg del carrer de Sant Joan Ribera les voreres en alguns trams no estan finalitzades i 
es talla l’accés als vianants, però en tot moment a algun dels dos costats del carrer hi ha 
vorera, a excepció dels trams de vorera a partir del número 92 endavant, que no hi ha cap 
vorera a cap dels dos costats. Aquesta situació força als vianants a fer el recorregut per la 
calcada, amb el perill que això comporta.

PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi realitze les obres necessàries per a finalitzar el 
recorregut segur per als vianants a tot el carrer Sant Joan de Ribera.

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi incloga el carrer Sant Joan de Ribera en un pla per 
millorar les voreres actuals».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. Bé, de vegades vostés diuen que el govern 
municipal no escolta, però a mi em dona la sensació que els que no escolten són vostés, 
perquè este prec es va fer en el passat plenari en el mateix sentit. No sé, si no recorde 
malament... no voldria equivocar-me, va ser el senyor Martínez el que va proposar en el 
mateix sentit, i se li va contestar que ja estava... que anava a fer-se, que anava previst d’una 
sèrie d’actuacions en diversos trams, que s’havia fet tota eixa situació, i m’estranya que 
vostés no s’hagueren adonat d’eixa circumstància.

Sra. Guillem: Bé, doncs ens alegrem que vaja a arreglar-se, moltes gràcies.

26. 27423/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA SOBRE PROGRAMA “ALCOI PRESTIGI” 

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

«En la pasada Comisión de Dinamización Económica, Ciudadanos solicitó información  
sobre el programa “Alcoi Prestigi” en cuanto a los comercios que participan en el mismo. Se 
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nos dio la relación y vimos que hay un comercio de Muro de Alcoy. Queremos conocer quién 
subvenciona dicho comercio. Y si es el propio consistorio alcoyano, conocer los motivos».

Sra. Moltó: Pues muchísimas gracias señora García. Y le voy a dar las gracias 
especialmente por dejarme ser un poco más democrática al responderle una pregunta, tal 
cual hice en el último pleno, responder una pregunta. Otra cosa es que a algunos no les 
guste oír determinadas respuestas y entonces las tachen de antidemocráticas. 

Pero bueno, el programa se financia a través de un convenio que tenemos y que se 
desarrolla a través de la Cámara de Comercio, y que entiendo que no cierra la puerta a la 
participación de comercios dentro de su ámbito de actuación. Igualmente, en este mismo 
sentido, en este programa participan también entidades locales, como son ACECA o la 
Federación, ACECA también sabe que tiene una vocación comarcal, y tampoco creo que se 
cerrara la puerta a posibles comercios que pertenezcan a esta entidad.

Y bueno, esa es la motivación. Yo creo que al final se trata un poco de enriquecer el 
comercio, ya no solo de nuestra localidad, de Alcoy, sino de nuestro entorno. Igual que otro 
tipo de programas y formaciones que se hacen en Alcoy, y que pueden venir pues personas 
de otros municipios, entiendo que en este programa pues ocurre lo mismo.

Sra. Rosa García: Sí, pero son diferentes señor Alcalde, por eso… claro, estaba esperando 
que me dieran paso al punto siguiente …. No, no, no, la pregunta era pregunta, por eso…

Sra. Secretaria: ¿Pasamos al 27?

Sra. Rosa García: Eso es.

27. 27442/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTES I PREC CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ AGOST 2021 

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

«Respecto a la campaña comercial de descuentos para estimular las compras de 
proximidad del pasado verano.

Según nuestros datos se acogieron a esta campaña unos 50 establecimientos comerciales y 
hosteleros de los aproximadamente 1000 negocios que hay en nuestra ciudad:

- ¿Cuáles son los datos exactos de negocios que se han acogido a esta campaña?
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- En cualquier caso, ¿Qué valoración hace la Concejalía de comercio sobre la pobre 
repercusión de la campaña?»

Sra. Moltó: Bueno, como se anunció en los medios de comunicación, fueron 48 negocios 
los que participaron en esta campaña, y la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera 
tenido una mayor repercusión. Pero bueno, yo creo que dado el tiempo con el que 
contábamos, que al final no es que lo fijara el ayuntamiento, sino que lo fijaba Conselleria, 
dado que teníamos también entre medio el mes de agosto y que íbamos limitados por esos 
plazos, pues todos ellos que participaron, yo creo que tuvo buena acogida.

Sra. Rosa García: Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice la regidora, porque nos consta 
que las asociaciones de comerciantes de Alcoy tenían reticencias en cuanto a la fórmula de 
la campaña y por la época del año en que se activó, por ser Alcoy una ciudad de interior, 
pero que no se tuvieron en cuenta. Es cierto que estas ayudas no eran unas ayudas locales, 
por eso hacemos el Ruego:

«Que para las sucesivas campañas de promoción del comercio, sean las ayudas locales o 
de otros organismos, se tenga en cuenta a las asociaciones de comerciantes y hostelería y 
se consensúen con ellos, con el fin de que estas resulten lo más efectivas posibles».

Sra. Moltó: Ahí no sé si decirle que sí porque se está haciendo o que no… Bueno, la verdad 
es que a la hora de decidir esta fórmula, por una lado teníamos a la Conselleria que era la 
que nos marcaba los plazos, no era el ayuntamiento el que marcaba esos plazos, y 
después, a la hora de desarrollar el tipo de fórmula más adecuada que podríamos aplicar, 
fueron las propias entidades comerciales las que decidieron qué tipo de fórmula es. Esa 
reunión se produjo tanto con ACECA como con la Federación, expusimos distintas fórmulas 
o distintos métodos para poder llevar  a cabo esos bonos, y fueron los propios comerciantes 
los que precisamente optaron por esta fórmula de los bonos porque consideraban que con 
esta metodología quedaba más repartido el premio entre los comerciantes participantes. 
Fueron ellos mismos los que adoptaron esta resolución.

Sra. Rosa García: Sí, gracias señora Moltó. Bueno, únicamente decirle que entiendo que la 
respuesta no pueda ser clara porque, si se han acogido 48 comercios, pues ellos se han 
beneficiado de unas ayudas que además no son locales, yo también lo celebro obviamente. 
Pero desde luego, el tirón de orejas hay que darlo a la Conselleria porque, ya de principio 
estábamos de acuerdo todos, tanto los grupos políticos de aquí del ayuntamiento como los 
propios comerciantes, que las características que había que tener para poderse acoger a 
estas ayudas eran absolutamente farragosas, y desde luego el tiempo, para nuestra ciudad, 
no era el adecuado cuando aquí en Alcoy, en agosto, pues quedan muy pocos. Pero bueno, 
muchas gracias por la respuesta que ha sido, me imagino, que la que ha podido.
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Sra. Moltó: No, gracias a usted. Y simplemente decirle que desde el Ayuntamiento, no sé si 
recordará, que solicitamos a la Conselleria la posibilidad de ampliar esos plazos, pero 
bueno, no fue posible. Así que, dentro de lo que estableció, pues yo creo que hicimos la 
mejor campaña posible.

28. 27720/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC CONTENIDORS FEM SOL I CAMP

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

«La urbanización Sol i Camp comparte espacio con el Polígono industrial Cotes Altes. Los 
polígonos tienen un servicio de recogida de residuos especial, pero se nos ha informado de 
que algunas empresas, utilizan los contenedores situados en esta urbanización, lo que 
causa que se llenen enseguida, dejando sin servicio al vecindario.

RUEGO:

Que el departamento de Medio Ambiente local, ponga en marcha un dispositivo de vigilancia 
e identificación de aquellas empresas que utilizan los contenedores para deshacerse de sus 
residuos, que este dispositivo sirva además para identificar y en su caso disuadir o 
sancionar –según la ordenanza municipal de higiene urbana– a aquellas personas que 
depositan la basura fuera de los contenedores, lo que constituye un riesgo de insalubridad 
para las personas y el medio ambiente».

Sr. Silvestre: Bon dia de nou. Bé, a mi m’agradaria primer que res... jo crec que ja està fent-
se tot açò, per tant, el prec, bé li l’accepte perquè anem a continuar ara insistint un poc en 
aquesta matèria.

Però sí que li voldria recordar un poc l’origen d’aquesta illa de contenidors, que jo m’imagine 
que ho sabrà. És a dir, vostés saben que nosaltres..., bé, des del departament ja fa anys que 
es va decidir traure totes les illes de contenidors dels polígons industrials perquè, al final, 
allò es convertia en uns abocadors incontrolats. Aleshores, al principi de la legislatura ens 
vam reunir, ens van demanar els de la urbanització Sol i Camp, que, per favor, traslladarem 
l’illa de contenidors a eixa zona concreta per facilitar-los un poc que pogueren tirar els 
residus, i que d’alguna manera ells també, en la mesura que es poguera, ens avisarien quan 
detectaren una cosa estranya. És per això que, de vegades, rebem telefonades per part 
d’ells i intentem controlar-ho en la mesura que es pot. 

Jo, el que li puc dir... a vore, ja saben que dispositius de vigilància no se’n poden posar; però 
sí que és veritat que allí hi ha una rotonda amb unes càmeres de trànsit, que no les controla 
el departament, però de vegades hem sol·licitat informació i hem pogut traure alguna 
informació al respecte de gent que està tirant coses. Sí que és veritat que quan és de nit és 
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molt difícil poder detectar-ho; però, en la mesura que es pot, està treballant-se. Crec que hi 
ha alguna sanció, crec que també s’ha parlat amb empreses concretes perquè no ho facen, 
inclús amb empreses que se li ha detectat, ja sabeu que moltes vegades intentem, en la 
mesura que es pot, abans de posar la mesura coercitiva que ells mateixos retiren els 
residus, i que és una manera també perquè ja no ho tornen a fer mai més, i estem treballant 
en aquest sentit.

Sra. Rosa García: Pues gracias señor Silvestre, a mi me consta que ustedes trabajan tanto 
en esta isla como en otras; pero en esta sí que tienen una característica especial, y es 
justamente eso, que al tener un polígono industrial, el contenedor gris donde va el 
batiburrillo de basura se llena inmediatamente, entonces, a los vecinos solo les quedan dos 
posibilidades, o bien dejar la basura en el suelo, lo cual está penalizado y desde luego 
entiendo que serán los menos, que no se hará, o bien volverla a llevar a su casa porque, 
algunas empresas tiran sus residuos. Claro, no es lo mismo el volumen de residuos de una 
empresa diario, que el volumen de una casa. Entonces, es verdad que en esta isla se 
encuentran los vecinos con graves problemas, que no solamente es insalubre para las 
personas porque allí acuden pues animalitos y, en fin, y también bueno pues la vista… pues 
da una sensación de suciedad que no tendría el porqué.

Entonces, en este ruego, como no hemos pedido la forma en que ustedes deban hacerlo, 
pues yo le rogaría que consideraran incluso pues a lo mejor colocar algún otro contenedor 
gris, porque si las empresas al final pues van a tirar el residuo diario, que les quede espacio 
a los vecinos. Bueno lo dejo en sus manos, y con la confianza de que lo estudiarán de una 
forma amable para con los vecinos de Alcoy. Gracias.

Sr. Silvestre: Sí, estem treballant. De fet, en algunes empreses ja concretes, per intentar 
evitar estos problemes i aclarir-los exactament que poden i que no poden tirar, i recordant-
los també que està el servei porta a porta per alguns residus en concret. També sabem que 
l’empresa és un punt que el té en compte per a netejar-lo més sovint i, sobretot, per a 
implementar moltes voltes per a retirar el que són bosses o efectes o residus que queden 
fora, però, tot i això, no descartem... no descartem, doncs, això, instal·lar algun contenidor o 
estudiar alguna altra mesura d’informació de la zona perquè no es repetisquen aquests 
problemes.

29. 27723/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA ESPECIALITAT D'ANESTÈSIA A L'HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS.

La Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos presenta la siguiente 
pregunta.
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«El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy sufre un déficit de anestesistas desde hace años, 
lo que provoca un aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, siendo 
necesario el aumento de las plazas de esta especialidad:

¿Qué gestiones y actuaciones se están realizando por parte del Gobierno local para que la 
Conselleria de Sanitat mejore este servicio y reduzca las listas de cirugía?»

Sra. Sanjuán: Gràcies de nou. Bé, nosaltres... el govern, està mantenint reunions 
periòdiques, tant amb la plataforma, com amb la gerència de l’hospital, com amb la 
conselleria. Precisament, el dilluns tindrem una altra reunió per a tractar estos temes. 
Nosaltres ens hem posat a disposició de les tres parts, de totes les implicades perquè tot 
allò que puguem fer des del govern municipal, poder fer-ho, i intentar solucionar aquesta 
qüestió, tan aviat com es puga, i de la millor manera possible.

30. 27570/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA - PREC ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
AUDITIVA

Llig la pregunta i el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grupo Municipal Podem.

«En el ple del passat mes de març, vam presentar un prec amb l’objectiu de que les 
persones amb discapacitat auditiva puguin accedir a tots els continguts de les 
administracions públiques. Des de Podem entenem que incorporar subtítols en tots els 
vídeos produïts per l’ajuntament ha de ser una qüestió prioritària i necessària. D’aquesta 
forma, facilitaríem l'accés a tots els continguts municipals a la comunitat amb discapacitat 
auditiva i també a d’altres col·lectius com públic infantil, gent gran, persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o estrangers. De fet, la llei 27/2007, ja reconeix aquesta necessitat, 
per part de les diferents administracions, entre elles la local, d’adoptar les mesures 
necessàries per facilitar l’accés a la informació generada des de la pròpia administració, 
perquè arribe a aquest col·lectiu.

Les persones amb discapacitat auditiva tenen dificultats per escoltar la gran majoria dels 
sons, entre d’altres aspectes. I des de les administracions públiques tenim l’obligació de 
posar els recursos que facin falta per facilitar-los el seu dia a dia i garantir així els seus drets 
reconeguts en la llei i oferir garanties legals per garantir l'accessibilitat d’aquestes persones 
a la comunicació en els diferents àmbits com l'administració pública, la sanitat, l'educació, 
l'oci o la cultura. I tot, amb la convicció de poder continuar treballant per la inclusió social de 
tots els col·lectius en igualtat de condicions.
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Per tot això, des de Podem, vam plantejar al govern municipal que s’utilitze el subtitulat per 
millorar l’accessibilitat, al que la Sra. de Gracia va respondre que s’estava ja treballant el 
tema.

Després d’uns mesos i comprovant que moltes de les publicacions audiovisuals de 
l’ajuntament d’Alcoi no estan adaptades, és a dir, els vídeos no estan subtitulats,  
replantegem el prec i comencem amb una pregunta.

 Quines accions s’han portat a terme en aquest sentit?»

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde, i hola de nou a tots i a totes. Doncs, a vore, és 
cert, és cert que... està bé que em plantegen altra vegada este tema per a poder parlar 
d’aquesta accessibilitat. Sí que és cert que estan fent-se coses, no tan ràpid i tan eficaces 
com voldríem, com personalment jo també voldria, però bé, estem treballant ací, i estem 
mirant de quina manera es pot millorar esta accessibilitat i esta manera de poder fer que 
aquesta informació arribe a totes els col·lectius, i sobretot al col·lectiu que ens ho demana, 
que ens ajuda, que en dona suport perquè és l’Associació de Persones Sordes d’Alcoi, de la 
que ací li done les gràcies, perquè és cert que a vegades hem hagut de col·laborar amb ells, 
i ells ens han donat eixa facilitat de poder fer la interpretació d’aquests vídeos. 

Com bé li dic, senyor Santiago, sí que és cert que estem treballant en tot el que podem. 
Anem a més, anirem a més. Jo em compromet a poder millorar aquest tema, però estes 
coses van... a vegades van més alentides del que jo volguera. No deixaré el tema, no 
deixaré d’intentar fer la millora que puguem, i en eixe tema estem, en intentar millorar eixa 
accessibilitat i eixe compromís per part nostra.

Sr. Santiago: Si em permet, entenc que s’han realitzat noves accions; però

 «En quin punt es troba el desenvolupament de les accions necessàries per a poder 
fer accessible tota la producció audiovisual, a través de la subtitulació?»

Sra. De Gracia: El que sí que hem fet ha sigut traslladar a l’Associació de Persones Sordes 
alguns vídeos, amb els quals la intèrpret sí que ens ha fet eixa interpretació, que s’han pogut 
col·locar. I sí que s’està mirant el tema de poder traslladar o fer la subtitulació en alguns 
programes. Alguns programes sí que ens ha deixat i alguns altres programes hem tingut 
alguna problemàtica, però bé, és tot tema dels mitjans de comunicació. O siga, es tema de 
les aplicacions, val? Però sí que anirem a treballar a millorar aquest tema de l’accessibilitat.

Sr. Santiago: O siga, que entenc que s’estan buscant les aplicacions que s'adeqüen de la 
millor manera per a poder facilitar eixe tipus d’accessibilitat, siga a través de subtítols o siga 
directament a través del llenguatge de signes amb una imatge o...
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Sra. De Gracia: Els tècnics m’informaran, perquè jo, la part tècnica, la desconec, però sí 
que és cert que estem mirant i es té algun contacte amb alguna empresa per a poder veure 
de quina manera es poguera agilitzar el tema.

Sr. Santiago: Val, doncs bé, precisament el que sol·licitem, el prec és aquest, és a dir:

 «Sol·licitem que s’agilitze el procés i, a ser possible, que es marque una data a partir 
de la qual, la totalitat de la producció audiovisual de l’ajuntament d’Alcoi siga 
accessible per a tothom».

Sra. De Gracia: No em puc comprometre a una data concreta, però sí que em compromet a 
poder intentar agilitzar el tema per facilitar esta accessibilitat.

Sr. Santiago: Molt bé, gràcies.

31. 27572/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA - PREC GESTIÓ DE COLOMS

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

«Durant els últims mesos, s’ha fet més visible la necessitat de redoblar esforços en la gestió 
i control dels coloms en la ciutat.

Molts edificis deshabitats i racons amagats, són el resguard habitual de colònies de coloms 
que embruten l’espai que ocupen i el seu voltant, amb la insalubritat que comporta per a la 
ciutadania.

Des del grup municipal de Podem Alcoi, en la comissió informativa de març de 2021, es va 
plantejar actuar en una zona concreta, el Pont José Luís González, amb la resposta per part 
del govern municipal, de que es traslladaria a l‘empresa encarregada, però a dia de hui 
seguim sense resultats.

Passejar pels carrers, voreres, places i qualsevol espai obert prop d’on hi ha coloms, és 
converteix en una situació incòmoda, per haver d’evitar els excrements i restes dels coloms 
a cada pas.
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Per aquests motius, realitzem la següent pregunta:

- Quin és el seguiment que es porta a terme, des del departament corresponent, de la 
situació i evolució de les colònies de coloms, per a tindre un control de la seua població?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, el departament té contacte amb l’empresa que fa tot el tema de les 
captures. És cert que en l’any 2020 vam fer al voltant de 409 captures en la zona també 
inclosa del pont Guitarrista José Luis González. És un dels punts on solem fer captures, 
sobretot perquè incidim en espais on nosaltres fem un… captem als coloms encebant-los, i a 
partir d’ací, en alguns casos els capturem. Però és cert que és molt complicat el tema de les 
captures dels coloms. No hi ha una sobrepoblació, per les dades que ens dona l’empresa i, 
sobretot, és un tema que jo crec que és un dels debats de totes les ciutats, que el colom no 
sabem si és un perill o una amenaça o és una cosa a valorar. Jo ho tinc molt clar, però 
sempre sabem que en este debat sempre hi ha dos postures. Per tant, nosaltres estem 
incrementant el tema este de les captures, i en la zona del guitarrista, del pont Guitarrista 
José Luis González ja s’ha actuat. En alguns casos amb 27- 25 captures, és un dels punts 
que tenim controlats; però no acabem amb el problema, és cert. No els la puc dir, no els puc 
dir les captures que hem fet.

Sr. Santiago: Val, sí, és un prec amb tres parts.

«Precs:
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 Reforçar les campanyes destinades a la població perquè no donen de menjar als 
coloms, aplicant les mesures necessàries.

 Netejar els espais on és evident que coven, crien, viuen i morin els coloms, per 
controlar la població d’aquestes aus i per tant, la brutícia que generen.

 Instal·lar colomars ecològics en zones perifèriques de la ciutat, per a gestionar de 
forma ètica la població de coloms, com en ciutat properes, com València.

Sr. Jordi Martínez: Sí, acceptem el prec. Preguntarem a l’Ajuntament de València què 
resultats està donant-los, perquè en alguna ocasió hem fet algun altre tipus de tractament, 
no sé si se’n recorden vostés que els donàvem un pinso que al final impedia que es 
reproduïren, tampoc va donar el resultat; però jo crec que és una de... hem d’anar buscant 
solucions per a controlar... i consultarem açò amb l’Ajuntament de València o ho intentarem 
incorporar-ho a les activitats del control de coloms.

Sr. Santiago: Doncs, gràcies per acceptar el prec. És evident que no és una gestió fàcil, són 
moltes les ciutats que tenen molts problemes... o totes les ciutats tenen problemes al 
respecte. Evidentment, això s’emmarca dins de la perspectiva d’una gestió ètica d’aquestes 
aus. Entenem que aquesta proposta concreta, sobretot la del tema dels colomars ecològics, 
precisament, el que pot facilitar és que eixes aus, doncs no estiguen en el centre de les 
nostres ciutats, i puguen estar en zones una miqueta més perifèriques o espais concrets, 
que, precisament, faciliten eixe control. Bé, com saben, el tema dels colomars, del que tracta 
també és d’anar llevant els ous i substituint-los per ous de plàstic per a controlar la població.

I respecte al tema del pinso esterilitzant, doncs, són molts els problemes que també poden 
causar a les poblacions, com pot ser el teuladí perquè, al final, doncs, sabem que està en 
situació de risc. 

Per tant, bé, nosaltres, una vegada més estenem la mà per a poder treballar de forma 
conjunta aquesta proposta, que entenc que milloraria el dia a dia de la nostra ciutat, perquè 
és un problema que jo crec que cada vegada més, no sé si cada vegada més, però que és 
prou accentuat en la nostra ciutat.
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Sr. Jordi Martínez: Sí, és cert que es van retirar eixos pinsos perquè podien afectar a altres 
espècies, els teuladins com altres que puguem tindre en l’entorn urbà, i jo crec que sí, que la 
reflexió que fa vosté és un problema. I és un problema perquè, per molta..., jo crec que tots 
sabem que hui per hui no s’ha de donar de menjar als gats en els carres; tots sabem hui per 
hui que no s’ha de donar menjar als coloms; però seguim veient espais on es dona menjar 
als gats i on es dona menjar als coloms, i es controla... I, sobretot, en el tema dels coloms, 
que van en totes les restes que hi ha en la ciutat, doncs, qualsevol terrassa d’un bar, estiga 
on estiga, sempre genera eixe entorn.

És un problema de les ciutats, i que jo crec que hem d’afrontar-ho d’una manera més ....

32. 27573/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC PUNT VIOLETA

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

«El consell de ministres va aprovar el passat 27 de juliol de 2021 un catàleg de mesures 
urgents del "Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere". Aquest conjunt de 
mesures és fruit del treball conjunt i de l’acord entre el Ministeri d'Igualtat, el Ministeri de 
l'Interior, Justícia, Sanitat i Drets Socials i Agenda 2030 per a avançar cap a l'erradicació de 
les violències estructurals contra les dones amb la implicació del conjunt de la societat de 
manera directa.

En aquest Pla es proposen un conjunt de mesures encaminades a la sensibilització de la 
societat, de l'entorn de les víctimes de violència masclista, detectar de manera primerenca la 
violència en serveis públics de proximitat, donar suport a l'autonomia de les dones perquè 
trenquen amb la violència, protegir els xiquets i les xiquetes enfront de la violència i reforçar 
la protecció i la seguretat a les víctimes en risc, amb i sense denúncia.

En el desenvolupament d'aquestes mesures, des del Ministeri d'Igualtat s'ha llançat 
l'instrument ‘Punt Violeta’, per a implicar el conjunt de la societat en la lluita contra la 
violència masclista. L'objectiu, com ja sabem, és estendre, de manera massiva, la informació 
necessària per a saber com actuar davant un cas de violència contra les dones. 

El ‘Punt Violeta’ consta de tres punts principals. D'una banda, preten implicar a tota la 
societat en la lluita contra la violència masclista. Per un altre vol acostar la informació dels 
serveis integrals a les víctimes a través del seu entorn. Finalment, té com a objectiu facilitar 
informació sobre com actuar davant un cas de violència masclista a establiments, entitats, 
empreses, organismes públics.

Des de Podem Alcoi, sabem que s’està treballant en aquesta línia des de la regidoria i 
entenem que s’ha de continuar reforçant aquesta estratègia, per erradicar la violència 
estructural contra les dones.
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Per tot això, el grup municipal de Podem Alcoi, formula els següents precs:

1.- Que l'Ajuntament d’Alcoi reforce aquesta iniciativa, donant difusió i exposició als diferents 
materials de la campanya tant en xarxes socials com en els espais d'informació municipal i 
atenció ciutadana, per exemple, en el transport públic, centres socioculturals, equipaments 
esportius, oficines d'informació turística, etc.

2.- Secundar expressament la iniciativa mitjançant la posada en marxa d'una campanya de 
difusió de ‘Punt Violeta’ entre el comerç de la nostra localitat.

3. - Que l'Ajuntament es comprometa a ampliar la presència del Punt Violeta d'informació 
“365 dies a l’any”, sumant visibilitat així als punts ja existents en el grans esdeveniments 
municipals».

Sra. De Gracia: Hola de nou a tots. Bé, senyor Ferrándiz, com vosté ha dit, sí que coneixen 
com estem treballant, quina és la línia estratègica del Departament d’Igualtat; sí que anem 
treballant i sumant i, com bé vosté ha dit, sí que tenim la guia de recursos integrals que vos 
vam facilitar a tots els membres de la corporació. I, tal i com es va parlar ja en comissions 
anteriors, i sí que estem fent, sí que estem fent perquè hi ha una campanya cap als 
comerços de la ciutat d’Alcoi, a la qual els comerços se sumaran, els que vullguen afegir-se 
a aquesta campanya, i és tindre aquests fullets informatius on està tota la informació, tots els 
recursos que les persones, les dones puguen accedir, o qualsevol persona que detectara 
qualsevol acte de violència. I, a més, es posarà un distintiu en els comerços perquè la gent 
puga saber que este comerç està adherit i està formant part d’aquesta xarxa. 

Per tant, sí que anem a continuar, com vosté estava dient. Per descomptat que anem a fer 
més. I d’aquesta manera, sí que considerem que seran els 365 dies de l’any els que la ciutat 
d’Alcoi tindrà aquests punts d’informació per a tota la ciutadania.

Sr. Ferrándiz: Entenc, per tant, senyora De Gracia, que sí que s’accepta el prec, veritat? 
D’acord, sí.

Sra. De Gracia: Per descomptat, sí que estem en això. Estem fent-ho i farem tot el possible 
perquè, com bé posava en les entrades d’Alcoi, Alcoi està en contra de les violències de 
gènere. 

Sr. Ferrándiz: D’acord, doncs, agrair que s’accepte el prec i, conforme vosté comentava, 
també molt important, a banda que els comerços s’impliquen, que és vital i és clau, més 
important és encara, segurament, que la ciutadania conega que té eixe servei a la seua 
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disposició. Per tant, molt bona iniciativa la dels distintius, i bé, ens alegrem que puguem 
seguir este camí i seguir millorant per a acabar contra… amb la violència masclista. Gràcies.

33. 27747/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA-PREC SOBRE COMUNICACIONS A LA CIUTADANIA EN MATÈRIA DE 
TRÀNSIT

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

«Durant el cap de setmana del 24 al 26 de setembre, es va celebrar la part final de la fira 
modernista en Alcoi, així com el Trofeu Sant Jordi de ciclisme, activitats que comportaven 
diferents talls de trànsit i canvis en els horaris i rutes de l’autobús urbà.

Ens han arribat moltes queixes de persones que van patir el desconeixement dels canvis, 
afectant al seus desplaçaments per la ciutat, tant en vehicle com en autobús i havent 
d’assumir les conseqüències que comporta.

Aquesta situació realment no és nova, i són moltes les ocasions en les que la desinformació 
en quant a canvis de ruta, horaris d’autobús i talls de trànsit o canvis de sentit ocasionats per 
diferents obres i esdeveniments, és repeteixen.

Per tot això, el grup municipal de Podem Alcoi, pregunta:

1.- Quines són les vies de comunicació utilitzades pel govern municipal per a mantindre 
informada a la població dels canvis i talls de trànsit que es produeixen amb motiu de les 
diferents activitats programades?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, el que utilitza el govern són principalment xarxes, les 
notes de premsa i també les mateixes aplicacions dels serveis, com en el cas de l’autobús, 
que notifiquen als seus usuaris, tant en alguns casos, en les parades com en la mateixa 
aplicació del telèfon, eixos canvis que es van a produir.

Sr. Ferrándiz:

«2.- Considera que són suficients per evitar a la població situacions de desinformació com 
les esmentades?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, si vosté ens trasllada que hi ha hagut queixes de persones vol dir 
que no, o siga, que no arribem mai a poder informar a tota la població, però bé, jo crec que 
s’ha d’insistir. Després, quan vosté faça el prec li diré més o menys quines són les qüestions 
que creiem que podem fer per a estes qüestions, per anar millorant tot el què és la 
comunicació amb el ciutadà.
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Sr. Ferrándiz: Per tant, pel que em diu, entenc que sí que tenen intenció de millorar, per no 
fer la tercera pregunta, que entenc que ja me l’ha respost. Li  plantege directament el prec, si 
li sembla bé.

 «Que l’ajuntament d’Alcoi intensifique les campanyes de les diferents comunicacions 
referents als canvis i talls de trànsit, als canvis de ruta i d’horaris d’autobús, i de les 
diferents qüestions que afecten a la quotidianitat de la gent, sobre tot aquelles 
comunicacions offline a peu de carrer per poder salvar la bretxa digital i evitar així les 
situacions de desinformació esmentades i les molèsties que poden generar».

Sr. Jordi Martínez: Bé, com li deia, jo crec que ara en el nou contracte de la senyalització 
que hi haurà en els carrers, una de les millores que considerem que va a tindre és que en 
tres punts de la ciutat hi haurà uns panells indicadors il·luminats on podrem, directament, i 
sobretot amb previsió, i també en alguns casos amb informació puntual del moment que hi  
haguera hagut un accident o qualsevol fet que puga impedir el trànsit. Anem a intentar esta 
setmana concretar els punts que van a ser, perquè estan a peu de carrer com vosté diu en 
el seu prec i, sobretot, perquè siga molt visual el coneixement, tant per part dels conductors, 
com pels usuaris de l’autobús.

També tinga en compte que en el plec de l’autobús, jo crec que una de les reivindicacions 
que tots tenim per a incloure, és que a les mateixes parades d’autobús hi haja la màxima 
informació possible, igual que ara es parla de temps, Jo crec que ha d’haver-hi més 
informació, a banda del temps d’espera. Sí que pot donar-se algun altre tipus d’informació, 
com puga ser el que està vosté indicant. I jo crec que eixes milloraran molt la comunicació 
amb els usuaris del bus i, sobretot, entre els ciutadans.

Sr. Ferrándiz: Agraïm que s’accepte el prec perquè pensem que és una necessitat. Pensem 
que és una cosa que ocorre amb diferents informacions i comunicacions que trasllada 
l’ajuntament, que no aconseguim arribar a tota la població que deuríem o que ens agradaria. 
Crec que queda prou evident que un dels problemes és que digitalitzem molt eixa 
informació, i moltes voltes, pel que comentava, per exemple, dels panells de les parades 
d’autobús, que és una molt bona proposta, però, fins que arribara eixe moment, tal volta un 
paper apegat en cada parada, doncs, podria servir per informar a eixa gent que potser no 
gasta l’aplicació. 

De totes maneres, ens alegrem que s’accepte el prec, i ens alegrem que estiguen buscant 
altre vies per poder millorar les comunicacions.

34. 27761/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREC REORGANITZACIÓ CARRER LA CORDETA

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566463414774215 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

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, presenta el 
siguiente texto.

«La anunciada puesta en marcha de la licitación para hacer realizad la zona de 
aparcamientos de La Riba supondrá una mejora en cuanto a la falta de espacios de 
estacionamiento en la zona Centro. 

Cabe destacar que a la vez, esto también supondrá un incremento de circulación por las 
calles Torremanzanas, Sor Elena picurelli y Casablanca. En el caso de esta última como 
salida obligatoria de esta zona de parking.

Además, todo el tráfico que se dirija hacia la zona alta o la salida sur de nuestra ciudad, 
tendrá que, necesariamente, pasar por la Plaça d’Espanya.

Según la Ordenanza de Peatonalización, en cuanto se cierre al tráfico en su totalidad la calle 
s. Nicolau, el desplazarse desde este aparcamiento hacia la zona alta, supondrá una 
importante peregrinación de vehículos, y por ende, una mayor contaminación ambiental.

Habilitando la calle La Cordeta en sentido contrario, se podría aligerar la carga de tráfico de 
otras pequeñas calles, así como los largos itinerarios y su correspondiente contaminación. 
Incluso dejando el tramo de la plaza Ramón y Cajal libre de subida para dar salida a esta 
zona de estacionamiento.

Puesto que a día de hoy ya tenemos el parking de Torremanzanas y la intención de hacerlo 
rotatorio, sería bueno tomar esta medida lo antes posible, y de paso ir acostumbrando al 
cambio a los usuarios.

Por todos estos motivos expongo el siguiente RUEGO:

Que se estudie a la mayor brevedad la viabilidad de invertir el sentido de tráfico de la calle 
La Cordeta, así como de dejar abierto el tramo de la Plaza Ramón y Cajal en sentido 
ascendente, con el fin de aliviar otras zonas y evitar largos recorridos».

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, lee el siguiente 
ruego.

«Sí, bé, s’ha anunciat que va a fer-se el nou pàrquing de La Riba, que tot açò és una bona 
notícia pel tema d'aparcament a la Zona Centre. 

Cal destacar que a la volta suposarà un increment de circulació pels carrers confrontats com 
són Torresmanzanas, Sor Elena Picurelli i Casablanca. En el cas d’esta última, com a eixida 
obligatòria d’esta zona de pàrquing. 
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A més de tot el tràfic que es dirigix cap a la Zona Alta o a l’eixida Sud d’Alcoi deurà de, 
necessàriament, passar per la plaça d’Espanya per a poder eixir de la zona d’aparcament.
Segons l’Ordenança de Peatonalització, quan es tanque al tràfic en la seua totalitat el carrer 
Sant Nicolau, el desplaçar-se a este aparcament cap a la Zona Alta suposarà a més una 
important peregrinació de vehicles per mig Alcoi, i, per tant, una major contaminació.
Si s’habilitara el carrer La Cordeta sentit contrari al que té hui en dia, es podria alleujar està 
carrega de tràfic tant per Casablanca i la plaça d’Espanya com no, que pegara tanta volta, 
amb la finalitat de desallotjar cap a la Zona d’Alta tots els cotxes que puguen eixir d’esta 
zona, inclús deixant... habilitar el trosset de la plaça Ramón y Cajal en sentit ascendent 
perquè pogueren eixir estos cotxes. O siga, evidentment excloure-lo de la peatonalització 
eixe trosset.

Per tot açò, formule el següent prec:

 Que s’estudie a la major brevetat possible la viabilitat d’invertir el sentit de tràfic del 
carrer La Cordeta, així com deixar obert el tram de Ramón y Cajal en sentit 
ascendent (açò seria quan es tancara del tot Sant Nicolau), amb la finalitat d’alleujar 
altres zones i evitar recorreguts llargs».

Sr. Jordi Martínez: Sí, d’entrada veiem amb bons ulls el que diu vosté sobre este carrer. 
Ens permet, com explica vosté en el seu prec, donar una altra solució a les persones que 
puguen buscar aparcament en la zona i no haver d’insistir. El que sí que és cert és que si 
vosté..., per una part estem estudiant perquè hi ha pàrquings particulars i poden generar 
algun problema, però també perquè en este cas perdrem el que és la zona de vianants de 
davant de la plaça Ramón y Cajal, i això mereixeria que en l’Ordenança es plasmara com a 
que queda en un altre sentit, no en l’actual; perquè, vulguem o no, Sant Nicolau només 
tindrà autoritzats, però eixe tram, en teoria pel que està vosté apuntant, tindrà tot tipus de 
vehicles, autoritzat i no autoritzat. 

Jo crec que s’ha de... la proposta pot ser bona, però s’ha d’enquadrar dins del mateix àmbit 
de la conversió en zona de vianants.

Sr. Marcos Martínez: Sí, però bé, al final estem parlant d’un tram, que no sé si seran 100 
metres, però que bé, al cap i a la fi s’haurà de posar una balança si el que estalvia esta 
mesura compensa el trosset, en tot cas seria la gent que isquera cap amunt només; però bé, 
jo agraïsc que s’estudie la proposta i que es tinga en consideració, i sempre mirant pel bé de 
veïns i de conductors. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: No li ho deia tant per la bonança o no de la proposta, sinó de la 
tramitació administrativa, perquè açò, al final, repercutirà en l’Ordenança de Conversió en 
Zona de Vianants. Vull dir, com la tractem en un espai perquè la puguem modificar, no va a 
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ser que demà es faça eixe canvi, perquè entenem que podria afectar a la conversió en zona 
de vianants.

35. 27761/2021 CONCEJAL NO ADSCRITO MMARTINEZ 
PREGUNTES COMISSIÓ SEGUIMENT RESIDÈNCIA DOMUS VI

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy presta las siguientes 
preguntas.

«Tal y como se acordó en este plenario, debería reunirse una comisión de seguimiento de lo 
acontecido en la residencia del DOMUS VI. 

En el pasado mes de Enero, se comentó que era preferible esperar a tener el expediente 
completo para llevar a cabo dicha comisión.

Transcurrido un tiempo considerable, y tras cerrarse además varios expedientes abiertos a 
este centro,

¿Dispone ya el gobierno de toda la información pertinente?

¿Tiene previsto el Gobierno convocar dicha comisión?

A día de hoy, los familiares de los residentes insisten en que las cosas no funcionan bien, y 
que se  siguen sin atender sus quejar al respecto.

¿Que iniciativas tiene previstas la Concejalia de Igualdad y Políticas Inclusivas al respecto?»

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, formula la siguiente 
pregunta: 

«Bé, pràcticament em done per contestat en l’anterior intervenció de la senyora De Gracia, 
simplement la única pregunta es. Quedaria pendent, és si el govern té previst convocar la 
comissió que en teoria s’hauria de convocar de seguiment del Domus Vi quan estiguera tota 
la documentació?, m’imagine que continuarà pendent de tindre tota la documentació, 
simplement era això».

Sra. De Gracia: Sí, jo crec que, com vosté mateix ha dit, si es té informació s’hauria de fer 
una comissió per a poder informar. Mentre no en tinguem és millor esperar-se a poder tindre 
més informació.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS
Sra. Secretaria:
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Hay un despacho extraordinario, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas y 
deberíamos, bueno, someter a votación la inclusión en el orden del día por razón de 
urgencia. El punto es “AUTORITZACIÓ CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT DE GESTIÓ Y 
MODERNITZACIÓ (EGM) DE COTES BAIXES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I LA COMISSIÓ PROMOTORA 
DE L’ÀREA INDUSTRIAL POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES”. Habría que votar 
primero la inclusión por razón de urgencia, justificada motivadamente.

Sr. Alcalde:
Sí, esperem…, estan en la porta el president i el gerent de l’E.G.M. de Cotes Baixes, que 
volien estar presents en el moment de la votació. Ja estan ací.

Se incorporan al salón de Plenos y como público el presidente y el gerente de la entidad de 
Gestión y Modernización (EGM) de Cotes Baixes.

Sr. Alcalde:
Benvinguts. Bé, doncs, com ha dit la Secretària, tenim el despatx extraordinari per a la 
constitució de l'EGM, tots sabeu que fa temps que treballem per a fer possible que Cotes 
Baixes siga la primera EGM d’Alcoi i que puga ser declarada com a àrea industrial 
avançada. La setmana passada van celebrar l’assemblea en la qual es van aprovar els 
estatuts i el conveni i és urgent poder-ho ara ratificar en el plenari per poder-ho enviar a la 
conselleria i que es puga continuar amb el tràmit i aconseguim prompte aquesta declaració 
del primer d’EGM i després d’àrea industrial avançada. Votem primer la inclusió en l’ordre 
del dia.

Sra. Secretaria:
Sí.

A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los señores asistentes, y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista 
en los artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, se acuerda incluir 
en el orden del día el siguiente punto por razón de urgencia:

36. 22457/2020 ENGINYERIA 
AUTORITZACIÓ CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT DE GESTIÓ Y MODERNITZACIÓ (EGM) 
DE COTES BAIXES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCOI I LA COMISSIÓ PROMOTORA DE L’ÀREA 
INDUSTRIAL POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de autorización constitución de la 
Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de Cotes Baixes y para aprobar, con carácter 
definitivo, el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alcoy y la Comisión 
Promotora del Área Industrial del Polígono Industrial Cotes Baixes.

Vista la solicitud presentada por la Asociación de Propietarios Polígono Cotes Baixes, con 
fecha 18/09/2020 y registro de entrada n.º 29.506, de Constitución de la EGM COTES 
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BAIXES, en base a la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de 
gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana 
(DOGV núm. 8312, de 7 de junio de 2018; BOE núm. 157, de 29 de junio de 2018, 
acompañada por la documentación preceptiva exigida en el art. 7 de la mencionada ley.

Visto el Proyecto de Convenio de Colaboración entre la Comisión Promotora y el 
Ayuntamiento de Alcoy, establecido durante el período de negociación, presentado con 
fecha 07/10/2020 y registro de entrada n.º 32.253.

Considerando el acuerdo de Pleno, de fecha 04/12/2020, de aprobación provisional del 
Proyecto de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alcoi y la comisión 
promotora del área Industrial del Polígono Industrial Cotes Baixes. 

Que en virtud de lo establecido en el art. 11 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, se 
convocó una asamblea de ratificación conjuntamente entre el Ayuntamiento de Alcoi y la 
comisión promotora, con el plazo requerido en dicho artículo. 

Vista el acta de la asamblea de ratificación, realizada con fecha 20/09/2021, en la que se 
aprueba la voluntad de constitución de la entidad, el proyecto de convenio y los estatutos de 
la misma con 169 votos a favor, que supone el 61,45% de votos de propietarios que 
representan el 71,08 % de los coeficientes de participación, y vista la aprobación del 
nombramiento de los cargos de la junta directiva de la EGM, por unanimidad, todo ello 
según lo establecido en el art. 11.4 de la  Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, 
modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana. 

Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento de Licencias y Aperturas, con fecha 30 
de septiembre de 2021.

Considerando que el art. 3 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, establece el fomento de la 
implicación municipal y la colaboración público-privada en la gestión y mejora de las 
infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales, así como en la 
implantación de nuevas dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor valor 
añadido.

Considerando que el art. 12 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana establece que: “1. Una vez 
verificada por el ayuntamiento la correcta ratificación del proyecto de convenio, de la 
voluntad de constitución, de los estatutos, así como del nombramiento de la junta directiva, 
podrá autorizar la constitución de la entidad mediante el acuerdo favorable del pleno de la 
corporación, adoptado conforme al procedimiento establecido en la normativa de régimen 
local aplicable, adquiriendo la entidad de gestión y modernización su plena personalidad 
jurídica a partir de dicho acuerdo. 2. El convenio de colaboración será el documento 
vinculante que regulará la relación entre la administración local y la entidad de gestión, 
conforme a lo que se desarrolle en la presente ley de acuerdo a la legislación aplicable. La 
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firma del convenio de colaboración deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde 
el acuerdo municipal de autorización.”

De conformidad con la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción 
de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los señores 
asistentes, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Autorizar la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de 
Cotes Baixes, una vez verificada la correcta ratificación del proyecto de convenio, de la 
voluntad de constituir la entidad, de los estatutos, así como del nombramiento de la junta 
directiva conforme al artículo 11 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de 
Gestión, Modernización y Promoción de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana, 
con los quorums requeridos.

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de Cotes Baixes adquiere a partir de este 
momento plena personalidad jurídica.

SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo el Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alcoy y la Comisión Promotora del Área Industrial del Polígono Industrial 
Cotes Baixes, que fue aprobado con carácter provisional por el Ayuntamiento en Pleno de 
fecha 04/12/2020 y que ha sido ratificado por la Entidad el 20/09/2021, con el quorum 
exigido.

TERCERO.- Facultar al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy para la firma 
del Convenio de Colaboración, que deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde 
el presente acuerdo.

CUARTO.- Notificar a la Junta Directiva del EGM de Cotes Baixes y a las personas titulares 
que conforman la entidad, en su caso, y publicar de conformidad con el art. 13 de la Ley 
14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de 
la Comunitat Valenciana.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, i felicitar als que han fet possible que arribem fins ací, sabem el treball que 
ha suposat.

PRECS I PREGUNTES:
37. REGIDOR NO ADSCRIT MARCOS MARTÍNEZ COLOMA
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PREGUNTA RESPECTE A LA AL·LUSIÓ FETA PEL SR. SILVESTRE I LA ÚLTIMA 
REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VIADUCTE

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. És respecte a l’al·lusió que ha fet abans el senyor 
Silvestre i l’última reunió de veïns  amb l’Associació del Viaducte, preguntar: és cert que allí 
li va confirmar la mitat dels assistents que el treballador de Fomento del carrer Sant Joan de 
Ribera es quedava a l’altura del col·legi major i no pujava més amunt?

Sr. Silvestre: A vore, jo vaig traslladar la queixa del veïnat d’allí dient-li, traslladant-li a 
l’empresa i al cap del departament, que segons ens deien els veïns, el treballador no pujava 
més enllà. No m’han contestat ni m’han dit res.

38. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
DONAR LES GRÀCIES PER HAVER ACCEPTAT LA PROPOSTA DE PARA UN 
MOMENT EL PLENARI

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc volia donar-li les gràcies per haver 
acceptat la proposta de parar un moment el plenari per a poder suport... De la mateixa forma 
que hui en les Corts Valencianes el Partit Socialista, Compromís i Podem no han donat 
suport a una iniciativa del Partit Popular per a demanar de forma conjunta a la Conselleria 
de Sanitat un reforç en l’hospital, doncs, entenem que des de l’àmbit local, el més proper, 
doncs, es valore moltíssim que haja acceptat eixa proposta i que tots junts hàgem sumat a 
eixa convocatòria. Això per una part.

39. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
PREC PER REFORÇAR LA VIGILÀNCIA EN LES ZONES MOGUDA DEL CENTRE I 
SANTA ROSA PER FER COMPATIBLE L’OCI NOCTURN AMB LA CONSERVACIÓ DE 
LA CIUTAT I EL DESCANS DELS VEÏNS

Sr. Ruiz: En segon lloc, voldria formular un prec al govern perquè esta nit ha tornat a haver 
problemes per concentració de... sobretot joves, en diferents punts de la ciutat, tant en el 
centre com en la zona de Santa Rosa, les dos mogudes per dir-ho d’alguna manera, i 
aquesta nit em consta que el senyor Martínez també ha pogut constatar algunes de les 
conseqüències. Estem parlant ja d’actes vandàlics, fins i tot d’arrancar llambordes en 
determinades parts del centre. Aleshores,... de fet ens consta que ja està fins i tot reparat.

Per tant, el que sí que demanaríem al govern és que poguera reforçar la vigilància en estes 
zones per a evitar que tot açò vaja a més i puguem lamentar alguns problemes. Per tant, 
tractar, des de l’ajuntament, de fer més compatible eixe oci nocturn, sobretot, després de la 
pandèmia amb tot allò que els joves també reclamen, amb la conservació de la ciutat i el 
descans dels veïns. Gràcies.

Sr. Llopis: Bé, és alguna cosa que hem parlat en vàries ocasions, inclús esta mateixa 
setmana en comissió. Està traslladat a la prefectura de la Policia Local la problemàtica que 
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estem tenint i que estiguen damunt del tema, i ja no únicament a la Policia Local, a la Policia 
Nacional. 

Ens consta, a més a més, que va haver alguna intervenció, fins i tot, identificant alguns dels 
menors, perquè fins i tot hi havia menors i, aleshores, doncs, en eixes estem, que anem a 
intensificar i intentar vore de quina manera podem, com diu vosté, compaginar l’oci nocturn 
amb que hi haja civisme; però bé, haurem de treballar molt i de valent. 

La situació, com bé vaig dir en la comissió, és una situació que no únicament la estem vivint 
en la nostra ciutat i, per tant, amb això jo no vull excusar-me, simplement el que vull és 
argumentar que és una cosa que està vivint-se arreu de l’estat, i pense que és una cosa que 
haurem de treballar de valent per a reduir-ho.

40. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
RECORDAR QUE HUI, DIA 1 D’OCTUBRE, FA 90 ANYS DEL VOT FEMENÍ

Sra. De Gracia: Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, hui és 1 d’octubre, hui fa 90 anys del vot 
femení. Ahir vaig llegir un article que em va fer reflexionar, i el títol era «Sí Clara, valió la 
pena». Segons es comenta, Clara Campoamor va escriure que es va sentir odiada en el 
parlament espanyol per defendre el sufragi femení, 90 anys després dones continuem la 
lluita per defensar la igualtat, per defendre el que és obvi, la lluita contra la violència de 
gènere, decidir sobre el nostre cos, els nostres drets, la lluita feminista amb resistència.

Sí, tenim el vot des del 1931, amb la Segona República, uns dels països més avançats del 
món amb el vot femení, amb una educació pública i laica; però estem a l’any 2021, dins d’un 
estat social i democràtic de dret que propugna com uns dels valors fonamentals la igualtat, i 
les dones volem eixa igualtat total.

Hui, al plenari d’Alcoi, amb el que és la representació d’una ciutat, amb les llistes paritàries, 
unes més que d’altres, podem dir que les dones podem parlar a aquest plenari amb llibertat 
per defensar els interessos de la nostra ciutadania, de les nostres veïnes alcoianes; no 
sentir-se intimidades mentre parlem, exercir la política en igualtat.

Campoamor va deixar escrit: «Mi ley es mi lucha». Gràcies a ella i a totes les dones que em 
van precedir en el moviment feminista hui podem votar, hui podem estar ací. Sí, Clara, va 
valdre la pena.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:22 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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