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Ple

ACTA de la sessió Ordinària realitzada el dia 5 de novembre de 2021, en aquesta casa 
consistorial.

ASSISTENTS

President
Antonio Alfonso Francés Pérez

Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

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

Maria Aranzazu De Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raúl Llopis Palmer

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

Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsis

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem De La Cruz

Rosa María García González
Cristian Santiago De Jesus
Aaron Ferrándiz Santamaría

Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
David Andrés Abad Giner

Marcos Eduardo Martinez Coloma

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: 14157566041374053530 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

Interventora
Nuria Aparicio Galbis

Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:36 horas, del día 5 de noviembre de 2021 se reúnen en 
la Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a 
los cuales legalmente se han convocado.

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

La sesión se retransmite por streaming a través del Canal “Ajuntament d’Alcoi Comunicació”, 
en YouTube.

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

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

Sr. Alcalde.
Bon dia a totes i a tots. Anem a iniciar la sessió del plenari ordinari. Saludem també a tots 
aquells que ens segueixen a través del canal YouTube i les xarxes socials.

1. 28025/2021 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES 04-06-2021 (ORDINÀRIA), 30-07-2021 (ORDINÀRIA) I 14-09-
2021 (EXTRAORDINÀRIA) 
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los 
días 04-06-2021 (ordinaria), 30-07-2021 (ordinaria) y 14-09-2021 (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 04-06-2021 
(ordinaria), 30-07-2021 (ordinaria) y 14-09-2021 (extraordinaria).

2. 28025/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
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Traslladar les nostres felicitacions com a corporació local a l’actor alcoià Juli Mira, al qual la 
Generalitat Valenciana ha concedit la medalla al mèrit cultural amb motiu del 9 d’Octubre, en 
reconeixement de la seua trajectòria en el món de l’espectacle, teatre, cinema, televisió i 
doblatge.

Felicitem també l’escriptor Ximo Llorens, que ha tornat a guanyar el premi de Teatre Breu en 
Valencià Evarist Garcia 2021, que convoca anualment la Diputació d’Alacant, amb l’obra 
«Els Embruixats de Clichy».

Igualment felicitem l’escriptor Francesc Gisbert, que ha aconseguit el premi Ciutat de Dénia 
de Narrativa amb l’obra «Les aventures de Diània». És un premi de narrativa per a infants i 
joves convocat per l’Ajuntament de Dénia.

I traslladem les felicitacions a Josep Sou, poeta visual i escriptor, guardonat als premis Vil·la 
de Puçol 2021 amb l’obra «A dues veus».

3. 29037/2021 INTERVENCIÓ 
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS 
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, TERCER TRIMESTRE 
DE 2021. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de 
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de 
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de este Ayuntamiento.

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

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

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. 30628/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021 PER SUPLEMENTS, 
EXP.: 2.07.2021/057.

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: 14157566041374053530 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

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 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.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, 
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal SOCIALISTA (12), y 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 el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2021 por suplementos nº 2.07.2021/057, que se financiará con bajas de otras partidas, con 
el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe
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02262 15100 68100 RETASACION OBRAS URBANIZ.S1 UE2 2015 2 U62 4 35.000,00

Total suplementos de crédito 35.000,00

02161 33390 62700 PROYECTO MUSEISTICO IND.1ª AGUAS 2019 2 U61 2 -35.000,00

Total financiación con bajas -35.000,00

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

5. 30689/2021 INTERVENCIÓ 
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,  
TERCER  TRIMESTRE DE 2021. 
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del 
citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter 
trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre.

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

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

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

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

actualizados, Resumen clasificación económica.
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2) Desglose de ingresos corrientes.

3) Desglose de ingresos decapital y financieros.

4) Desglose de gastos corrientes.

5) Desglose de operaciones de capital y financieros.

6) Remanente de Tesorería.

7) Dotación de plantillas y retribuciones.

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

9)  Pasivos contingentes.

10)  Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación.

11)  Ajustes informe de evaluación para relacionar ingresos / gastos con normas SEC

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

TRLRHL).

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

14)  Flujos internos.

15)  Movimientos de la cuenta “Acreedores por operaciones devengadas”.

16)  Movimientos de la cuenta “Acreedores de la cuenta “Acreedores por devolución de 

ingresos”.

17)  Intereses y rendimientos devengados (ingresos).

18)  Detalle de gasos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP.

19)  Gastos derivados de la gestión del COVID-49 (Efectos en gastos en ingresos)

20)  Gastos derivados de la gestión del COVID-19 (Aplicación del artículo 22 y DF 9ª del 

RDL 20/2020”.
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El Pleno de la Corporación queda enterado.

6. 27335/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/8.
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. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, 
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del Grupo 
Municipal SOCIALISTA (12), y 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 el 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/2021/10007, por un importe total de 31.697,56 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920210008817, Tercero: GRUPO BERTOLIN SAU, importe: 
21.336,10 € y termina con la operación O nº 920210010940, Tercero: 
DISTRIBUCIONES BATOY SL, importe: 53,20 €.

7. 20162/2019 CONTRACTACIÓ 
INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE COMPROVACIÓ DE LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL APARCAMENT 
SUBTERRANI A LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ D’ALCOI.
En relación con el expediente relativo a la comprobación de las obligaciones derivadas del 
contrato de explotación del aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución de 
Alcoy y que cuenta con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha 21/09/2001 se firma contrato “para la ejecución de las obras de 
construcción y subsiguiente explotación del aparcamiento subterráneo a realizar en la Plaza 
de la constitución de la Ciudad de Alcoy.
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SEGUNDO.- En fecha  27 de junio de 2011 se celebra Acta Previa al Inicio de las Obras del 
Proyecto de Reforma y Reurbanización,  donde describe los desperfectos observados en el 
edificio y su cubierta. En fecha 21 de julio de 2011 el Arquitecto municipal informa que el 
plazo de ejecución de las reparaciones requeridas, según el Acta Previa referida, es de 
TRES (3) MESES.

TERCERO.- En fecha 18 de abril de 2012 el Arquitecto Técnico municipal informa que tras 
inspección ocular, observa múltiples deterioros en el edificio de aparcamientos debidos a 
una deficiente conservación de  mismo y que, para su valoración, se precisa un documento 
técnico que cabe exigir al Concesionario, con un determinado detalle que indica.

CUARTO.- En fecha 22 de junio de 2012 el concesionario presenta un Informe técnico que 
valora los desperfectos en 9.877,33 € (impuestos incluidos), y presenta un Plan de 
Mantenimiento del Aparcamiento con determinación de operaciones y frecuencias a realizar.

QUINTO.- En fecha 18 de julio de 2012  el Arquitecto Técnico municipal  informa a la vista 
del documento técnico del Concesionario, diciendo que éste no se ajusta a lo requerido y, 
por tanto, es insuficiente, habiéndose de tomar como referencia lo dispuesto en el Acta 
Previa al Inicio de las Obras del Proyecto de Reforma y Reurbanización de don Daniel V. 
Martín Fuentes, arquitecto.

SEXTO.- En fecha 8 de marzo de 2013 el Arquitecto Técnico municipal  informa sobre la 
valoración económica de los trabajos de reparación de los daños existentes en la zona 
superior de la cubierta, que cuantifica en DIEZ MIL VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (10.023,64 €), impuestos incluidos.

SÉPTIMO.- En fecha 15 de mayo de 2013 el Arquitecto municipal  informa que se aprecian 
dos tipos de desperfectos en el aparcamiento: 

1) los más perniciosos, derivados de la falta de impermeabilización de la cubierta, y que no 
valora de forma aislada porque se incluyen en el Proyecto de Reforma de la Plaza de la 
Constitución de acuerdo con la Sentencia del TSJCV Nº 1504/2005; y 2) otros desperfectos 
menores, concernientes a la mala conservación de los elementos de urbanización de la 
plaza, que valora el Arquitecto Técnico municipal en 10.023,64 €.
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OCTAVO.- En fecha 21 de enero de 2014 el Arquitecto municipal, informa que, tras las 
obras de reparación, realizadas por el Concesionario, y autorizadas por decreto de la 
Alcaldía de 16 de septiembre de 2013, persisten las humedades, por lo que se entiende no 
pueden darse por concluidas.

NOVENO.- En fecha 14 de octubre de 2015 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
municipal informa, que persisten los problemas de conservación, especialmente los 
desperfectos por filtraciones y humedades, tal y como ya informó el Arquitecto municipal en 
fecha de 21 de enero de 2014.

DÉCIMO.- En fecha 26 de abril de 2016 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
municipal  informa sobre la persistencia de desperfectos por reparar y propone la 
contratación de una asistencia técnica para la elaboración de programa de conservación, 
según  indicaciones del Arquitecto Técnico municipal, en su informe de 18 de abril de 2012.

UNDÉCIMO.-En fecha 15 de septiembre de 2017 el  Inspector municipal de Obras y 
Servicios Externos, informa de los desperfectos observados a nivel de plaza (cubierta del 
edificio), sótano nº 1, sótano nº 2 y sótano nº 3.

DUODÉCIMO.- En fecha 10 de agosto de 2021 el  Inspector municipal de Obras y 
Servicios Externos, emite informe  (con CSV 13523611113152121147) de su visita de 
inspección realizada al inmueble referido y se observan multitud de desperfectos en el 
mismo, indicando que:” presenta un estado de conservación inapropiado para su uso 
público, circunstancia que habrá de ponderarse adecuadamente para justificar la posible 
baja intensidad de uso de la instalación” y “Debieran ser reparados los desperfectos 
señalados y exigir la presentación de los registros de las operaciones de mantenimiento del 
edificio, según el Plan de Mantenimiento propuesto por el Concesionario

Visto lo dispuesto en el apartado 14.2  del contrato firmado entre ambas partes en fecha 24 
de septiembre de 2001 que indica:

“ el concesionario se obliga a:

….f) sufragar por su cuenta directa y exclusiva los gastos ordinarios y extraordinarios de 
carácter tributario, de suministros y servicios y cuantos otros originen las obras instalaciones 
y la subsiguiente explotación y conservación del aparcamiento.

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: 14157566041374053530 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

 Y en su apartado 18 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO también indica como falta 
grave: VIII no atender con la debida diligencia y cuidado a la conservación del 
establecimiento cuando suponga deterioro grave para el mismo y a la implantación del 
servicio.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, 
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 los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.-Iniciar expediente de comprobación de las obligaciones derivadas del contrato 
de explotación del aparcamiento subterráneo en la plaza de la Constitución de Alcoy.

SEGUNDO.- Dar traslado a la empresa contratista UTE ROSALEDA  formada por las 
mercantiles ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS SA –AUTOBUSES 
PLAYA DE SAN JUAN, S.A del inicio del expediente de comprobación de obligaciones a fin 
de que en el plazo de diez días naturales alegue lo que estime conveniente en defensa de 
sus derechos.

8. 3758/2020 ESPORTS 
ADQUISICIÓ DEL COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT PLE DE DESTINAR EL FUTUR 
EDIFICI PER A GIMNÀSTICA ARTÍSTICA DE FORMA EXCLUSIVA EN HORARI LECTIU 
AL C.E.I.P. QUE PUGA CONSTRUIR-SE A LA PARCEL·LA DE L’ACTUAL E.O.I., I LA 
SEUA INTEGRACIÓ EN L’EDIFICI DOCENT 
Con fecha 13 de febrero, el Concejal de Deportes, Salud Pública y Riesgos Laborales del 
Ayuntamiento de Alcoy, emitió escrito dirigido a la Dirección de Infraestructuras Educativas 
de la Consellería de Educació, Cultura i Esport, solicitando la autorización para construir un 
gimnasio municipal en la parcela donde se encontraba anteriormente el Colegio Público 
Miguel Hernández, actualmente se ubica la Escuela Oficial de Idiomas, delimitada por las 
vías Av. Andalucía, Santa Teresa Jornet, Alcalde Francesc Boronat i Escultor Ridaura. Dicha 
construcción se financiará con los recursos propios de este Ayuntamiento, para lo cual se ha 
previsto dotación económica en la partida presupuestaria 10148.34200.62200.

El 23 de junio de 2021 se recibe del Jefe de Servicio de Infraestructuras Educativas de la 
Consellería de Educació, Cultura i Esport, informe previo a la viabilidad de la construcción 
de un gimnasio municipal en la parcela educativa donde se encuentra actualmente la 
Escuela Oficial de Idiomas.

El Jefe de Servicio de Infraestructuras Educativas remite el informe señalado en el 
antecedente segundo en contestación a la solicitud de este Ayuntamiento, por la cual 
interesa la autorización de dicha administración para la construcción de un gimnasio en 
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dicha parcela con el objeto de disponer de una instalación adecuada y digna para la práctica 
deportiva de la gimnasia artística y rítmica en nuestra ciudad. 

Destaca de dicho informe que la administración autonómica, a la vista de las características 
de la parcela, uso y destino de la misma, así como de la documentación e informes obrantes 
en su expediente, indica que según la documentación aportada, la construcción del gimnasio 
municipal supone una reducción de la parcela resultante educativa, por lo que podría 
considerarse la utilización de dicho gimnasio como pista polideportiva cubierta o como 
gimnasio escolar de uso exclusivo del centro docente en horario lectivo, lo que permitiría 
explorar la opción de compatibilizar las necesidades de ambas administraciones. 

Concluye el informe recibido que según las consideraciones del mismo considera viable la 
construcción del edificio de gimnasio municipal con una serie de condicionantes, que son: 

1. Presentación ante la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de un documento 
técnico a nivel de anteproyecto arquitectónico, en el que se defina la intervención de 
construcción del gimnasio municipal que pueda ajustar en su interior una pista deportiva de 
22 metros por 44 metros, así como una propuesta de un centro de dos lineas, que incluya 
una segunda pista deportiva necesaria. Ese mismo documento también indicará la 
implantación del nuevo edificio y su relación con los inmuebles existentes en la actualidad 
en la parcela, anteproyecto que deberá ser aprobado por la Dirección General competente 
en materia de infraestructuras educativas. El pabellón deportivo para gimnasia rítmica 
formará parte bien como pista polideportiva cubierta o bien como gimnasio escolar. 

2. Deberá presentarse también acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alcoy con el 
compromiso expreso de que las instalaciones del gimnasio serán de utilización exclusiva 
por parte del centro educativo durante el horario escolar una vez se pudiera desarrollar el 
nuevo edificio docente del que dicho gimnasio formará parte.

3. Como alternativa a la primera condición, el ayuntamiento podrá ofrecer una segunda 
parcela educativa de 4.500 m² donde pueda implantarse un centro de educación infantil y 
primaria CEIP de la línea educativa que no podría desarrollarse en la parcela en cuestión al 
ubicar el gimnasio municipal y por tanto no poder cumplir la posibilidad de desarrollar un 
centro de dos líneas.

Se ha incorporado al expediente anteproyecto emitido por el servicio de Arquitectura 
municipal con el programa necesario para el funcionamiento de un centro escolar de dos 
líneas de Educación Infantil y Primaria y dos alternativas de integración del edificio 
propuesto. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, 
el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los Grupos Municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) 
y el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente 
acuerdo:
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Único.- Adquirir el compromiso, por parte de este Ayuntamiento, de que destinará el edificio 
del gimnasio que se pretende construir en la parcela de la actual Escuela Oficial de Idiomas, 
destinado a la práctica de la gimnasia artística, será utilizado de forma exclusiva y durante el 
horario lectivo por el centro educativo una vez se pueda desarrollar un nuevo edificio 
docente  destinado a dos líneas de infantil y primaria, y que dicho edificio se integrará en el 
mismo.

Sr. Ruiz:
Sí, voldria fer una intervenció?

Sr. Alcalde:
Sí, alguna intervenció més? Doncs, fem primer les intervencions i després repassem el 
sentit del vot.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els companys de la corporació i també a totes les 
persones que estan seguint-nos a través d’Internet. Bé, en aquest punt, el primer que volem 
manifestar és deixar clar les disculpes al col·lectiu de la gimnàstica artística pel retard en 
donar solució a aquesta reivindicació que des de 2016 està en els diferents pressupostos, 
però que encara no ha pogut tirar endavant i donar aquesta solució a la reivindicació que 
estan fent i a la seua necessitat per poder practicar el seu esport. Precisament per aquesta 
necessitat, el Partit Popular votarà a favor d’aquest punt malgrat que els mateixos informes 
tècnics parlen de l'ambigüitat i la falta de concreció de l’expedient, no? Però entenem que és 
important fer aquest pas per a poder donar solució a aquesta necessitat, insistisc i a aquesta 
reivindicació. De la mateixa manera que ara adquirim un compromís, sí que ens agradaria 
també que el govern municipal explorara la possibilitat, ja que el que anem a fer és construir 
també una part d’un eventual futur col·legi, que es pogueren mantindre les negociacions 
adients amb la Conselleria d’Educació i d’Esports perquè pogueren, també, contribuir en el 
finançament d’aquesta important obra. Per tant, m’agradaria que constara en acta aquesta 
petició perquè ho tinguera en compte el govern municipal o l’ajuntament, la corporació, en 
conjunt, i també ens agradaria saber de quina forma es combinaran els diferents usos que a 
curt o mitjà termini coincidiran en aquesta parcel·la de l’Escola Oficial d’Idiomes, és a dir, 
que sapiem l'activitat lectiva ordinària de l’Escola Oficial d’Idiomes amb l’activitat dels 
alumnes de l’Andreu Sempere, que poden traslladar-se a l’Escola Oficial d’Idiomes mentre 
duren les obres en aquell institut, tant en el propi d’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes com 
en les aules prefabricades que puguen instal·lar-se en el pati, eixos dos usos com poden ser 
compatibles també amb el desenvolupament d’aquesta obra en aquesta zona, aleshores ens 
genera algun dubte veure de quina manera s'escalonaran els treballs o de quina manera 
coincidiran. Simplement això.

Sr. Belda:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots. Bé, sí, com bé ha dit el Sr. Ruiz, portem un 
expedient que jo crec que per a tots és motiu d’alegria perquè al final portem des de 2016 
barallant-nos per ser capaços de dur endavant aquesta infraestructura. Però jo 
puntualitzaria, no és una reivindicació des de 2016, és una reivindicació des de fa més de 25 
anys i han passat moltíssims governs, governant moltíssims anys i cap havia posat mai, al 
final, la manifestació política més important, que és posar els diners en el pressupost per a 

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: 14157566041374053530 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

poder fer efectiva aquesta infraestructura. Ara ho és, sí que és veritat que està sent un tràmit 
que està sent lent i complicat per les negociacions amb altres administracions, com és 
conselleria, però esperem que en açò, doncs, puguem i es quede desbloquejat i que puga 
anar endavant. També nosaltres estem ocupats en el tema de veure aquesta possible 
coincidència que puga haver-hi en els usos, evidentment, és una cosa que encara no podem 
controlar, perquè encara no sabem si hi haurà aules prefabricades en l’Escola Oficial 
d’Idiomes i en l’Andreu Sempere, tampoc sabem si n’hi ha allí, està conselleria dient, segons 
anem avançant, evidentment, el que farem serà anar escalonant i anar fent les coses perquè 
tots els usos que es puguen donar es facen de la millor manera i ningú es veja afectat.

9. 20468/2020 MEDI AMBIENT 
PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN COMPROMÍS DE CONSIGNACIÓ EN EL 
PRESSUPOST DELS EXERCICIS 2022 I 2023  PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI 
D’ECOPARCS GESTIONATS PEL CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS 7 ÀREA DE GESTIÓ A2.
Vist l’acord del Ple de data 2/10/2021, d’assumir el compromís de consignar en els 
pressupostos dels propers exercicis 2021 i 2022 l’import anual de 143.449,30 € destinats a 
sufragar el finançament del serveis d’ecoparcs gestionats pel Consorci Terra Àrea de Gestió 
A2.

Vist l’escrit presentat pel Consorci en el que s’indica que per a poder finançar la Xarxa 
d'Ecoparcs es requereix certificat de l'acord municipal sobre compromís d'aportació o 
consignació per a les dues anualitats del període transitori que ara són 2022 i 2023, en lloc 
del període inicialment previst2021-2022, i l’import de les aportacions anuals a realitzar por 
l’Ajuntament d’Alcoi:

MUNICIPI IMPORTS
TRIMESTRALS

IMPORT ANUAL 2022 
PRIMER ANY PERÍODE 

TRANSITORI

IMPORT ANUAL 2023 
SEGON ANY PERÍODE 

TRANSITORI
Alcoi 35.862,34 € 143.449,36 € 143.449,36 €

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 12 de juliol de 2005, pel qual s’aprovava el projecte 
d’estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la 
Zona XIV -actualment Pla Zonal de Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2-, i la 
incorporació de l’Ajuntament d’Alcoi al citat consorci, i la modificació d’aquest acord 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 29 de setembre de 2006.

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 30 de març de 2015, pel qual es va aprovar la 
modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de 
Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2.

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 28 de novembre de 2016, pel qual es va aprovar la 
modificació dels estatuts del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de 
Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A2.
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Vist l’informe tècnic favorable del cap del Departament de Medi Ambient de data 19 
d’octubre de 2021, així com l’informe del servei jurídic municipal.

Vista de la documentació que consta en l’expedient i atesa la legalitat vigent aplicable.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Estratègica i Ciutat 
Intel·ligent, 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) i VOX (1) i el regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma 
(1), i l'abstenció dels regidors dels grups municipals PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), 
adopta els següents acords:

Primer.- Assumir el compromís de consignar en els pressupostos dels propers exercicis 
2022 i 2023 l’import anual de 143.449,36 € , destinades a sufragar el finançament  del servei 
d’ecoparcs gestionats pel Consorci per a l’execució de les previsions del Plan Zonal de 
Residus 7 Àrea de Gestió A2.

Segon.- Aprova la següent fase comptable:

Fase Aplicació 
pressupostaria

Núm. Operació prèvia Import

AD 09240 94311 46700 920219000245 286.898,72 €

Tercer.- Facultar l’alcalde president, Sr. Antonio Francés Pérez, o qui legalment el 
substituïsca, per a la firma de tots els documents que calguen en ordre a l’efectivitat 
d’aquest acord.

Quart.- Traslladar aquest acord al Consorci per a l’execució de les previsions del Plan Zonal 
de Residus 7 Àrea de Gestió A2, per al seu coneixement i efectes adients.

Sr. Alcalde:
Intervencions? Intervenció també? Alguna intervenció més i així…

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els que ens segueixen en aquesta sessió plenària. 
Bé, jo només que tinc un dubte respecte a l’aprovació de l’any anterior en el plenari del 2 
d’octubre de 2020, en el qual ja s’incorporava una participació de 143.449 i posava que eren 
per als anys 2021-2022. Ja es va aprovar l’any passat, aleshores, ara ens vé el tema 
d’aprovació de posar en els pressupostos, altra vegada, l'any 2022, i simplement 
m’agradaria un aclariment al respecte, si és que és alguna errada o és que..., o que és el 
que ha pogut passar ací perquè una cosa que ja es va aprovar l’any passat, es torne a 
aprovar enguany. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies. No, anem per ordre de les intervencions.
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Sr. Abad:
Si, gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los que estamos presentes aquí y los que nos 
siguen desde casa. Mi intervención va en el mismo sentido que la del Sr. Martínez, pues me 
genera una serie de dudas, porque el año pasado ya, en el pleno del 2 de octubre, se llegó a 
un acuerdo, un compromiso entre todos, que es el mismo que viene, nos trae al Pleno de 
hoy, y queríamos saber también el porqué se acordó el 2021 y el 2022 y este año el 2022 
vuelve a aparecer otra vez en el esto, solamente pues una aclaración, una explicación sobre 
el tema.

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots els que ens segueixen per les xarxes 
socials i a les companyes i companys de corporació. Bé, si es donem compte, tal com ha dit 
el senyor Martínez, en el 02-10-2020 es va fer la mateixa, el mateix compromís de 
consignació, el fet és que no s’han gastat aquests diners, és a dir, estava previst per a 
utilitzar-los en 2021, després es va reduir a la mitat d’any i al final no s’han utilitzat. Com 
està prevista una despesa durant dos anys, per això com el 2021, al final, no es va utilitzar 
res, s’ha passat al 2022 i 2023. Al final és un tema que ja sabeu que depén del consorci de 
residus, ells el que volen és, al final, tot el que són els ecoparcs, licitar-ho i preparar-ho tot a 
l’hora i estan tenint algun problema d’alguna parcel·la i per això l’endarreriment, no, al final 
no s’ha fet la despesa en el 2021 i es trasllada al 2022-2023, per això aquest canvi.

10. 30622/2021 SERVEIS SOCIALS 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL CONSELL LOCAL DE INFÀNCIA 
D’ALCOI.
Sra. Secretaria:

Este punto no ha sido dictaminado  por la comisión informativa.

Sr. Alcalde:

Aquest punt...

Sra. De Gracia:

Es retira.

Sr. Alcalde:

S’ha de retirar. S’ha de votar la retirada o no...?
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Sra. Secretaria:

¿ están todos de acuerdo en que se retire?

El Pleno de la Corporación asiente en que se retire el punto 10 (30622/2021 SERVEIS 
SOCIALS CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL CONSELL LOCAL DE 
INFÀNCIA D’ALCOI), del orden del día.

Sr. Alcalde:

I l’11, es retira també:

«11. 30361/2021 JOVENTUT 
APROVACIÓ DEL «I PLA JOVE D’ALCOI 2022-2026»»

Sra. Secretaria:

El punto 11 también, ¿todos de acuerdo  en que se retire?:

El Pleno de la Corporación asiente en que sí se retire el punto 11 «30361/2021 JOVENTUT 
APROVACIÓ DEL «I PLA JOVE D’ALCOI 2022-2026» del orden del día.

Sr. Alcalde:

Per tant, passem ja al següent punt.

12. 28025/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 4150 FINS 
A LA NÚM. 4742 DEL PERÍODE 2021 
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las 
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:

• Del 23 de septiembre de 2021, núm. 4150, al 28 de octubre de 2021, núm. 4742.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

13. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
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PREGUNTES SOBRE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ESTACIÓ DE TREN.
Sr. Abad:
Empiezo, ¿realizo todas las preguntas primero o una a una? Pues vale.

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

 ¿Han finalizado los trabajos en las obras de renovación de la estación de tren?

Sr. Jordi Martínez:
No, no han finalizado todavía y la intención és, viene despues en una pregunta, que sea 
sobre el 15 de noviembre de este mes que viene.

Sr. Abad:
 ¿Por qué no se ha ajardinado la parcela en forma de cuña, que es posesión de 

RENFE?

Sr. Jordi Martínez:
Bueno, ahí, RENFE lo que nos ha pedido, se ha instalado el tema de riego para esa zona 
ajardinada, pero es cierto también que RENFE ha pedido que en esa cuña se van a instalar 
dos instalaciones de control de acceso a las vías y de acceso a la propia zona de la 
estación, por tanto nos han dicho que reservásemos ese espacio para instalar esas dos, son 
unas pequeñas edificaciones para control de lo que va a ser todo lo de las vías.

Sr. Abad:
 ¿Poque la valla perimetral no esta terminada?

Sr. Jordi Martínez:
Bueno, tanto esta pregunta como la de retirada de restos y escombros es porque todavía  la 
obra no está terminada y todavía se tiene que actuar en la zona. 

Sr. Abad:
¿Entiendo que se han acercado a la estación a ver como está el estado, no?…, correcto.

Y si la empresa adjudicataria es la responsable de retirar los restos, ¿si se le ha requerido o 
sancionado de alguna manera?

Sr. Jordi Martínez:
Bueno, se le ha requerido, porque no han terminado todavía y cuando terminen deben 
dejarlo en perfecto estado.

Sr. Abad:
Vale. ¿Y cuando tiene previsto terminar el proyecto?

Sr. Jordi Martínez:
Pues, como le he dicho, alrededor del día 15 de noviembre.

Sr. Abad:
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Vale. ¿Y se tiene previsto alguna actuación sobre la zona cercana que se utiliza como 
parking?

Sr. Jordi Martínez:
No se tiene prevista ninguna actuación porque es una zona particular, es un aparcamiento 
de una empresa, es un aparcamiento, no, es un solar a nombre de una empresa, que se 
está utilizando como aparcamiento de manera libre, no tiene ninguna, ninguna actuación. De 
todas formas nos pusimos en contacto con esta empresa por ver si hay alguna posibilidad 
de, más adelante, de poder realizar allí alguna zona de parking.

14. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTA PREC PER A REPINTAR LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA EN C/ TIRANT LO 
BLANC.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee la siguiente pregunta:

“En el acceso norte de nuestra ciudad, desde la rotonda y a lo largo de la C/ Tirant lo Blanc 
hasta la estación de tren, la pintura de la señalización vial está muy deteriorada, por lo que 
pregunto:

• ¿Está previsto que vuelva a pintarse ese tramo?
-En caso afirmativo: ¿Cuándo?
-En caso negativo: Dada la…”

Sr. Abad:
Bueno, respondame y despúes…”

Sr. Jordi Martínez:
Si, ahí lo que pretendemos es que en el presupuesto del año que viene haya una partida 
importante de tema de trabajos de asfaltado en la cual incluiríamos el que es la zona de 
Tirant Lo Blanc. Si que es cierto que en la obra de la adecuación  de la estación se ha hecho 
un tramo pero queremos ampliarlo, por lo menos, hasta casi la zona de la vaguada.

Sr. Abad:
Bueno, pues realizo el ruego.

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

“
• Que se vuelva a repintar la señalización de la vía a la altura de la C/ Tirant lo Blanc”

Sr. Abad:
Pero, como ya me ha dicho que está previsto pues, pues estamos contentos de que se vaya 
a intervenir. Gracias.
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15. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A REGULAR EL TRÀNSIT EN LA ZONA ALTA DE SANT VICENT.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“Son muchos los vecinos que tienen problemas de circulación con sus vehículos, tanto de la 
zona como de todo la ciudad, cuando circulan por la calle San Vicente desde el cruce con la 
Calle Music Josep Carbonell hasta la intersección con la calle Carretera Molinar.

El tráfico rodado es de doble sentido, paso del autobús público, zona escolar con mayor 
aglomeración a ciertas horas del día y con estacionamiento a ambos lados de la calzada, 
son algunos de los problemas que se pueden apreciar diariamente.

Ademas, la falta o deterioro de las marcas viales, tanto las de señalización del tráfico como 
las que delimitan las zonas de estacionamiento, dificultan el desarrollo de una circulación 
fluida, sin problemas y peligros.

Por lo que realizo el siguiente ruego,

• Que se realice un estudio de la zona y detectar las posibles necesidades de actuación con 
informes de tráfico y estado de la señalización, tanto vertical como horizontal.”

Sr. Jordi Martínez:
Si, aceptamos el ruego. Es cierto que ahí llevamos tiempo trabajando en dar una solución a 
esa zona, porque esa doble dirección de la calle San Vicente  si que genera algún problema, 
pero nosotros, primero apostamos por hacer aparcamiento en batería para hacer más 
estrecha la calle, pero con las medidas que tienen las aceras, el aparcamiento en batería lo 
que suponía era reducir todavía más el tamaño de las mismas. Estamos pensando, 
planteando, una actuación más general de ampliación de aceras porque si las dejamos 
como están ahora también teníamos el problemas de las dobles filas que se pudieran 
generar pero si que es cierto que queremos estudiar, también sin generarles muchos 
problemas a los vecinos, aunque sea un solo único sentido de circulación que bajara por 
San Vicente, girara por la carretera del Molinar y que saliera por arriba y no tuviera dos 
direcciones. Lo cierto es que siempre ha estado con dos direcciones y los vecinos también, 
por decirlo de alguna manera, se han autorregulado en esa zona, porque hay mucho 
espacio de vado y por tanto si que es difícil la circulación en doble sentido, pero tampoco 
queríamos intervenir sin darle una solución general al ámbito, entonces, probablemente, 
vaya una intervención más también de ampliación de aceras en algunas zonas para que se 
eviten este tipo de problemas.

Sr. Abad:
Vale, pues muchas gracias y si que es verdad que es una zona que los vecinos se han 
acostumbrado a intentar circular de una manera más fluida pero a ciertas horas del día y 
cuando se acumula también el tráfico del transporte público pues los problemas suelen ser 
mayores, pero que estamos agradecidos de que se acepte el ruego y que se intervenga a lo 
largo de los días. 
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16. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC SOBRE DANYS CAUSATS A L'ARBRATGE EN LA VIA PÚBLICA.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“El daño que provocan en los arboles las bridas de sujeción, y otros elementos, como rejillas 
o piezas metálicas en los alcorques, afectan directamente en el crecimiento de los arboles.

Esta situación provoca serios daños al arbolado afectando fisicamente tanto al tronco como 
a la base del árbol por el contacto directo.

Somos conscientes que el Ayuntamiento está rellenando con pavimento drenante los 
alcorques para mejorar la base de los arboles y evitar así daños o asfixia, pero todavía son 
muchos los arboles que por su crecimiento se ven afectados por  las bridas de sujeción, 
armaduras y estructuras o rejillas metálicas, tanto en tronco como en la base del mismo 
dentro del alcorque.

Por lo que realizamos los siguientes ruegos:

 Que se revise la arboleda en la vía pública y se actúe de urgencia eliminando los 
elementos que causen estrangulamiento o daños a los arboles.

 Que se vayan eliminando progresivamente los elementos metálicos de los alcorques 
empezando por los arboles más afectados y se sustituya por pavimento drenante.”

Sr. Jordi Martínez:
Si, aceptamos los ruegos, es cierto que sobre todo en el parque de Cervantes, hará unos 30 
años que la iluminación de Navidad se acaba en los pinos de allí, ¿no?, y a partir de ahí el 
crecimiento del pino no se ha podido quitar y eso un día va a generar problemas, estamos 
haciendo un seguimiento sobre esos pinos y si que es cierto que en algún, no se si en algún 
pleno o en alguna comisión ya se ha trasladado casos concretos de estrangulamiento de 
algunos pinos y si que vamos a hacer una…, bueno, en algunos casos se intervino y se 
eliminó, y si que se va a sustituir y rellenar en algunos casos con pavimento drenante.

Sr. Abad:
Vale. Además de los estrangulamientos en las zonas altas del tronco, en algunas bases de 
los alcorques también estaría bien porque si que los hierros están ya, el tronco ha crecido 
demasiado y está ya invadiendo y afectando a la estructura del tronco. Vale, gracias.

17. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A LA REVISIÓ DEL CLAVEGUERAM I CANALITZACIÓ D'AIGÜES AL FINAL 
DEL C/PERÚ.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:
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”Se acerca el invierno y con ello el incremento de lluvias, que aumenan el caudal en calles y 
alcantarillado, que pueden causar deslizamientos y escurrimiento superficial sobre terreno 
de baja resistencia.

Lo cierto es, que esto ya ocurre en algunas zonas de la ciudad, afecta  y con cierto peligro a 
la zona final de la calle Perú, donde la lluvia ha ido arrastrando una cantidad de terreno 
dejando al aire libre la canalización e incluso puede ocasionar algún desperfecto o rotura 
tanto en la misma instalación como acera o calzada como se puede apreciar en las 
siguientes imágenes.

Por lo que realizamos el siguiente ruego,
 Que el departamento responsable realice un estudio sobre el estado de la zona, 

solucione el problema en la mayor brevedad y así se eviten problemas mayores.”

Sr. Jordi Martínez:
Si, aceptamos el ruego. Desde la presentación en la Junta de Portavoces, se trasladó ya al 
departamento, y el responsable de los temas de alcantarillado ya va a programar una 
intervención que quiere realizar durante este mes. 

Sr. Abad:
Vale, por muchas gracias. 

18. 31395/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
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PREC PER A LA RETIRADA DE CARTELLERIA PUBLICITÀRIA EN ESPAIS NO 
AUTORITZATS.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“No es la primera vez que desde VOX Alcoy hemos manifestado nuestro descontento 
respecto al  estado de limpieza de la ciudad, por parte de la empresa encargada a tal fin y 
cuyo control debe desempeñar el Gobierno Local y el departamento responsable.

Anteriormente, hemos transmitido quejas por pegadas de cartelería en lugares no 
acondicionados para ello, pero la situación continua por lo que criticamos la falta de 
actividad reguladora y sancionadora del Ayuntamiento frente a las empresas o particulares 
que colocan papeles, pegatinas, cartelería publicitaria, etc, tanto en mobiliario urbano 
(contenedores, farolas, señales), muros de contención y otros espacios públicos.

También recordar que estas acciones, en la vía pública están PROHIBIDO como se indica 
en la Ordenanza Municipal Reguladora  de las Instalaciones de Publicidad Exterior, en su 
articulo 9, punto 2 que dice, “No se permitirá pintar ni fijar carteles publicitarios, en cualquier 
zona, en los muros de contención, ni en los cerramientos de las parcelas, o de los solares, 
salvo en las carteleras y sitios expresamente destinados para ello por el ayuntamiento de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1.5. de la presente ordenanza”.

También recordar, que la Ordenanza Municipal de Higiene urbana, en su articulo 8 dice “ 
Las  actuaciones especiales en propiedades publicas, como son la limpieza de pintadas, 
carteles, vertederos incontrolados y otros, en los cuales no se pueda determinar la autoría 
de la acción o que haya de realizarse de forma subsidiaria, será responsabilidad de los 
servicios municipales”.

Por todo lo expuesto realizamos el siguiente ruego,

 Que el departamento responsable, tome las acciones y medidas oportunas para la 
retirada de todo tipo de carteles en la vía publica y las sanciones correspondientes, 
como esta regulado en las Ordenanzas Municipales.”
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Sr. Silvestre:
Bon dia de nou, senyor alcalde. Bon dia a la resta de companys. Sí, acceptem el prec, 
insistirem que, doncs, sobretot a l’empresa en què no es deixe cap cartell i en la neteja 
d'aquests, sí que és veritat que de vegades ells, abans de llevar-los, doncs, volen o bé fer-
nos les fotos o avisar-nos perquè nosaltres anem i ho comprovem, però bé, insistirem en 
això. També és veritat que continuarem conscienciant i informant la ciutadania, perquè 
pensem que no sols ha de ser sancionar, sinó també informar i buscar la col·laboració, en 
definitiva, i també, doncs, com no potser d’altra manera, dir-li que clar, açò al final, és una 
irresponsabilitat i una falta de civisme de la gent que ho fa i que, també li diré, que 
contínuament van retirant-se. És a dir, en el pont de Sant Jordi, en molts llocs, al final van 
retirant-se, sí que és veritat que potser hi ha uns punts un poc més aïllats de la ciutat i on en 
queden, o més amagats, que potser sí que han d'existir, però, repetisc, que li traslladarem 
aquest prec a l’empresa i als responsables del departament.

Sr. Abad:
Pues agradezco que acepten el ruego porque, si que es verdad que en algunas zonas no 
se..., no está visible esta publicidad pero en otras, sobre todo la de Tirant Lo Blanc, donde 
está el puente, si que se hace más visible sobretodo a la entrada de la ciudad pues queda 
un poco feo que esté empapelada lo que es la zona, muro de contención, pilares, etc. Vale, 
muchas gracias.

19. 31297/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ PER A REALITZAR ESMENES ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 
DE 2022
El grupo municipal Partido Popular presenta la siguiente moción:

“Exposición de motivos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2022 para remitir al Congreso de los Diputados. Según el Gobierno 
de España: 

“Los Presupuestos persiguen una recuperación justa, para hacer de España un país más 
productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llega a 
todas las familias.

Serán los Presupuestos de la recuperación económica porque será en 2022 cuando tanto el 
Ejecutivo como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de 
actividad económica y supere los niveles de empleo previos a la pandemia. Y también son 
las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto de Presupuestos para el 
próximo ejercicio procura que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y 
mejores servicios públicos.
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Se persigue que no sólo sean una red de seguridad de la ciudadanía, sino que sean un 
motor de innovación y crecimiento económico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades 
y a la cohesión social y territorial de nuestro país”.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 no incluye partidas 
nominativas para proyectos que afectan a Alcoy y que contribuyen a la recuperación y el 
impulso económico de la ciudad.

Es el caso de los proyectos de renovación de vía de la línea férrea Alcoy-Xàtiva. Entre 
finales de 2021 y principios de 2022 estará finalizada la redacción de los proyectos 
correspondientes a los tramos Alcoy-Ontinyent y Ontinyent-Xàtiva. 2022, por tanto, debe ser 
el año de inicio de obras, lo que precisa de la correspondiente previsión presupuestaria.

Otro proyecto necesario y que tampoco figura en los Presupuestos Generales del Estado 
con partida nominativa es la Rotonda de Acceso Norte, con un presupuesto de 906.139,85 
euros.

Tampoco aparece en el presupuesto la segunda fase del encauzamiento del río Barxell, con 
un presupuesto estimado en el proyecto de 4.300.000 euros.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación el siguiente punto de 

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy inste al Gobierno de España a incluir en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, con la dotación económica 
necesaria, las siguientes partidas:
◦ Segunda fase del encauzamiento del Río Barxell en Alcoy
◦ Construcción de la Rotonda de Acceso Norte de Alcoy
◦ Mejora de la línea férrea entre Alcoy y Xàtiva”

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Passe a llegir els punts d’acord.

El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular, lee los siguientes puntos de 
acuerdo de la moción:

“
 Que l'Ajuntament d'Alcoi inste el Govern d'Espanya a incloure en el Projecte de Llei 

de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022, amb la dotació econòmica necessària, 
les següents partides:
  Segona fase de la canalització del Riu *Barxell a Alcoi
  Construcció de la Rotonda d'Accés Nord d'Alcoi
  Millora de la línia fèrria entre Alcoi i Xàtiva”

Sr. Alcalde:
Gràcies. Iniciarem el debat.
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Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos los compañeros y a quienes nos siguen. Bueno, 
los Presupuestos Generales del Estado han sido una bofetada para la provincia de Alicante, 
por lo que es fácil imaginar que no deben estar de acuerdo con ellos ni en el partido 
Socialista de Alcoy, me refiero, y de la provincia de Alicante. Con la raquítica aportación que 
llegará a nuestra provincia, que ocupa el último lugar en inversión por habitante, no 
alcanzamos ni los 98 euros por persona y si a todo eso le sumamos la subida constante de 
la luz, la falta de materias primas que están acusando nuestros sectores productivos y el 
encarecimiento del transporte, vemos unos síntomas claros de que este Gobierno nos está 
llevando a la deriva. 
Es necesario reivindicar, año tras año, que en los sucesivos presupuestos generales del 
estado, se incluyan dotaciones económicas para las partidas que siguen estancadas en 
Alcoy,  con este gobierno socialista, tanto como con el anterior gobierno del PP. Ahora bien, 
en cuanto a la Rotonda Norte, pedir que se incluya en el presupuesto del 2022, cuando ya 
existe en el del 2021 como una infraestructura no nominativa, pero sí genérica, según 
palabras del alcalde Toni Frances, de las cuales no tenemos por qué dudar, y cuya inclusión 
en dicho presupuesto fue la condición de mi grupo Ciudadanos para apoyar el Presupuesto 
local, pedir, repito, que se incluya en 2022 lo que ya está en 2021, carece en nuestra opinión 
de sentido si vemos cumplido el proyecto durante el próximo año, tal como está previsto. En 
fecha de 8 de marzo de este año, conocimos que la reivindicada rotonda de acceso norte a 
Alcoy, cuyo coste se calcula en 900.000 euros, lo pagaría el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. El Ayuntamiento de Alcoy aceptó la cesión de la carretera 
Nacional 340 en un Pleno extraordinario para poder así seguir los pasos que llevaran a la 
ejecución final de la Rotonda Norte que dará acceso al polígono industrial Cotes Baixes y al 
barrio de la Zona Nord. Por ese motivo, vamos a escuchar atentamente lo que desde el 
grupo Socialista tenga que decir al respecto de este asunto y tras la intervención del mismo, 
plantearemos una enmienda. Gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els companys de corporació i a la gent que ens 
segueix per les xarxes socials. És cert que els pressupostos generals de l’Estat per a la 
província d’Alacant han sigut catastròfics, com també ho ha dit el president, el Molt 
Honorable President Ximo Puig, queixant-se del que havia passat. És cert, i no és que ens 
agrade, que el Partit Popular puga traure pit en aquestes qüestions, perquè la canalització 
del riu, la redona o la millora del tren Alcoi-Xàtiva, són qüestions que també podrien haver 
fet governs anteriors del Partit Popular, però és una realitat de la necessitat que té Alcoi 
d’inversions, és important, i a banda, per això, els hem presentat una esmena a tots els 
companys de la corporació en què plantejàvem altres possibilitats que es puguen afegir per 
a demanar als pressupostos generals de l’Estat, com són el polígon mancomunat, que és 
una necessitat per a Alcoi, per a la creació de terreny industrial, que sempre és necessitat i 
cal fer-ho, fer un estudi d’infraestructura del tren Alcoi-Alacant perquè la necessitat de 
connectar amb l’aeroport, amb el port, aquestes infraestructures, aquestes..., aquest estudi 
que marca des d’Europa de les necessitats de tindre connexions ferroviàries que és cap  on 
va Europa. És una necessitat i pensem que no podem quedar-nos fora d’aquests eixos de 
comunicacions ferroviàries i la possibilitat que la Ronda Sud que apareix en el PGOU, que 
encara no el tenim aprovat, malauradament, que el podríem ja..., en el seu moment ja li ho 
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vaig dir al senyor regidor Martínez, que si necessitava tindre contacte amb la Conselleria de 
Medi Ambient, que ens assentàrem i anàrem a parlar per la..., per intentar agilitzar el tema 
del PGOU, podríem fer-ho, perquè la necessitat d’una Ronda Sud, que ara mateix, que 
AITEX, prompte acabarà la seua infraestructura, aquest tan emblemàtic que serà per a la 
ciutat, la possibilitat de connectar l’autovia amb la carretera de Banyeres és un eix important 
per a la ciutat i la possibilitat de fer aquest pont des d’un costat a l’altre del riu Riquer és 
important també i pensem que les necessitats aquestes, traslladar-les als Pressupostos 
Generals de l’Estat, bé com a corporació, bé com a partits, pensem que és fonamental i 
necessari per a la nostra ciutat.

Sra. Moltó:
Moltes gràcies i molt bon dia a tots. La veritat és que el tema de l’infrafinançament a la 
nostra comunitat, doncs, tampoc és cap secret, no? Però a mi, aquesta moció, una de les 
coses que em resultava curiosa és que siga el Partit Popular el que estiga demanant als 
Pressupostos Generals de l’Estat una major inversió per a la nostra ciutat, quan estan dient 
que són uns pressupostos que estan morts, que són uns pressupostos ficticis i que 
segurament no contaran en el vot en contra del Partit Popular encara que aconseguiren des 
de l’Ajuntament d’Alcoi clavar aquestes partides. També seria una bona aposta i un bon 
començament per aquest ajuntament que s’aconseguira des de diputació, que en aquest cas 
sí que està controlada pel Partit Popular, aquests fons de cooperació per a l’ajuntament, 
però més enllà d’això i d’aquesta situació paradigmàtica, no? Jo volia entrar en els punts que 
demanen. En primer lloc està parlant-se de la primera fase de la canalització del riu Barxell, i 
miren, durant la presidència del senyor Zapatero, aquest tram del riu es trobava inclòs en el 
projecte del pla hidrològic del Xúquer. Va ser, precisament, el Partit Popular, amb el senyor 
Rajoy, qui va traure aquesta segona fase del pla hidrològic, i és aquest ajuntament, de nou 
socialista, el que està fent al·legacions per tornar a demanar la seua inclusió. Però miren, és 
cert, ni està inclòs el dia de hui, perquè estem en aquest període d’al·legacions, ni hi ha 
finançament. Per tant, en aquesta qüestió, sí que és una qüestió en la qual podríem sumar-
nos tots per tal de reivindicar que vinguen inversions a la nostra ciutat. Després, pel que 
comentava, i jo crec que amb encert, la senyora García, respecte de la construcció de 
l’accés de la rotonda Nord, com saben, hi ha un compromís i ja està en els pressupostos 
d’enguany, no té sentit que demanem que això estiga inclòs en els pressupostos de l’any 
que ve, quan ja se'ns està anunciant que això es licitarà abans que acabe l’any, per tant, 
tindria molt poc sentit que tinguem aquest compromís que hàgem alcançat aquests acords 
darrere d’aquestes reunions amb el director general d’Infraestructures i que ara li enviem un 
escrit des de l’Ajuntament d’Alcoi, dient-li: «mire, que del que vosté m’ha dit, no em crec res, 
aleshores, pressuposteu per a l’any que ve». Jo crec que seria molt poc seriós, molt poc 
rigorós, i què, evidentment, ens faria fer com si nosaltres desconfiarem al final del que ens 
diu el director general d’Infraestructures i del que està fent-se. Per altra banda, es parla de la 
millora de la línia fèrria Alcoi-Xàtiva. S’han adjudicat obres per valor de 7 milions d’euros, es 
pot veure en la plataforma de contractació del sector públic, que no és cap secret que no 
existisca cap classe de document i, actualment, com bé diuen, a més a més, en la seua 
moció, estan redactant-se dos projectes que són aquests trams entre Alcoi i Ontinyent i 
entre Ontinyent i Xàtiva, difícilment es podrà pressupostar per a l’any que ve sense que 
encara tinguen el cost d’aquests trams, perquè encara no estan aquests projectes. De 
moment, s’han adjudicat uns projectes per un cost d’1 milió i mig d’euros i quan estiguen 
aquests projectes, entenc que, posteriorment es podrà pressupostar les partides 
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necessàries per a assolir aquests trams, però és que, a més a més, demanen que siga a 
través d’una partida específica, jo crec que els pressupostos generals de l’Estat difícilment 
funcionen amb partides específiques, imagine’s partides específiques per a tots els 
ajuntaments del territori espanyol. Ara bé, a mi, sincerament, em dona igual que en la 
partida pose que si açò té el nom de «tren Alcoi» o no, a mi el que m’importa és que aquests 
recursos arriben a l’ajuntament d’algú, arriben a l’Ajuntament d’Alcoi, no? Arriben a aquestes 
infraestructures necessàries per Alcoi, i per això, aquest ajuntament el que fa és assolir 
compromisos, aconseguir subvencions i veure al final els resultats que estan traduint-se en 
aquestes inversions que ja estan produint-se en la nostra ciutat. Però mire, nosaltres, com 
bé li comentava al principi, no tenim voluntat de no sumar o de no reclamar infraestructures 
per aquesta ciutat, de fet, jo crec que s’ha demostrat, no?, en els 20 milions d’euros de 
subvencions que s’han aconseguit des de diferents administracions, en els últims temps, per 
a la nostra ciutat, nosaltres, com més inversions vinguen a la nostra ciutat, millor serà per a 
la nostra ciutat, i com tampoc voldríem bloquejar-ho, el que li suggerim al Partit Popular és 
que si trau eixos dos punts del tren, que ja està treballant-se, que actualment estan 
redactant-se aquests projectes i que, per tant, difícilment, podríem pressupostar a l’any que 
ve o del cas de la rotonda que ja hi ha compromisos i que està ja, inclús, en fase de licitació 
en el present any, doncs, nosaltres podríem aprovar la proposta. Per les propostes que fa 
Compromís, ja que a nosaltres també ens semblen bé, per què no..., si no hi ha finançament 
per a elles, doncs, com deia, aquelles infraestructures que també vinguen a sumar o a portar 
més valor a la nostra ciutat, doncs, sempre són positives, jo com a molt qüestionaria el tema 
de partida específica, no? Pel que li comentava abans, en (....) de Compromís, però bé, no 
tindríem inconvenient tampoc si s'afegeix.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. L’objectiu d’aquesta moció era poder demostrar als nostres 
ciutadans l’interés que tenim, des de la corporació, a poder resoldre alguns dels problemes 
que pateix la ciutat i que requereix inversions per a poder solucionar-les, per això es va 
remetre en molta antelació perquè entre tots els grups poguérem aportar les inversions, els 
projectes que considerarem des dels diferents punts de vista, des de les nostres diferents 
formes d’entendre la ciutat, quines eren les prioritats i les necessitats per tal de tindre una 
veu unànime davant del govern d’Espanya per a corregir el que entenem que és una manca 
d’inversió en la nostra ciutat, sobretot, perquè ens preocupava que hagueren determinat 
iniciatives que ja estan damunt de la taula, en projectes redactats, que estan pràcticament a 
punt per a ja poder convertir-se en obra, en realitat, i el no veure-ho en els Pressupostos 
Generals de l’Estat  ens va preocupar. Per això, vam llançar aquesta mà estesa perquè, 
entre tots, poguérem acordar, pactar, dialogar, debatre, per a defensar els interessos de la 
nostra... de la nostra ciutat i dels nostres veïns, no? I, sobretot, també perquè volem tindre 
aquestes garanties, reals, què el govern d’Espanya invertirà en aquestes necessitats que 
són preventives, i algunes, desgraciadament, històriques, per la quantitat d’anys que portem 
reivindicant i exigint que puguen desenvolupar-se. Pel que fa a la canalització del riu Barxell, 
efectivament, entenem que va haver-hi una primera intervenció i que, malgrat que va quedar 
fora d’aquest pla d’inversions, el mateix govern ha manifestat en diferents comissions 
informatives que continua fent gestions per tal que puga recuperar-se aquesta inversió i 
puga executar-se. Per això, pensem que una mostra de confiança per part de la corporació 
és reivindicar-li al govern d’Espanya que incloga en partida específica aquesta segona fase 
de la canalització per a tancar una zona molt important per a la nostra ciutat. En segon lloc, 
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respecte a la construcció de la redona, és veritat que el govern municipal ha manifestat que 
hi ha un compromís per part del Ministeri de poder executar aquests fons, nosaltres el que 
demanàvem era alguna garantia, torne a parlar de la mateixa paraula, garantia, que volíem 
que estiguera dins dels pressupostos generals com a garantia que anava a executar-se. La 
resposta del govern ha sigut que ja està en el pressupost del 2021 i que s'executarà, per 
escrit el que tenim són tres documents diferents que marquen que el Ministeri no finançarà 
aquesta obra. Per tant, el que volíem era una garantia, la garantia verbal ens la va donar el 
senyor alcalde, amb Patricia Blanquer, el mes de març dient que en 2 mesos anava a licitar-
se l’obra, i no s’ha licitat, i ara tornem en aquestes, en qualsevol cas, donarem un marge de 
confiança i confiarem en la paraula de l’alcalde, esperem que esta sí, i per tant, estem 
disposats a retirar aquest punt de la moció per tal de buscar aquest acord i confiar que 
aquesta obra vaja a desenvolupar-se i que aquesta obra vaja a ser finançada pel Ministeri 
de Foment, que insistim, per escrit, tenim fins a 3 negatives, per això volíem aquesta 
garantia, per això volíem aquesta garantia, en qualsevol cas, insistisc, donarem aquest 
marge de confiança al govern. I pel que fa a la millora de la línia fèrria Alcoi-Xàtiva, ens 
preocupa que l’Ajuntament d’Alcoi puga acceptar que fins al mes de febrer no estarà l’últim 
dels projectes redactats, segons els terminis d’execució, recordem que són dues parts de la 
via, un projecte ha d’estar en desembre, l’altre en febrer del 22, no estem d’acord que 
l’Ajuntament d’Alcoi assumisca que com que fins al febrer del 22 no estarà el projecte, hem 
de, directament, deixar al 23 perquè aparega en pressupost i per retardar encara més un 
obra que entenem que és necessària per a garantir la seguretat dels viatgers del tren. Per 
tant, considerem que si miren els Pressupostos Generals de l’Estat, podem veure partides 
nominatives, per exemple, figura el tren de la costa, i de la mateixa manera que figura el tren 
de la costa, ens agradaria que figurara el tren Alcoi-Xàtiva en les partides o en la previsió, 
almenys en alguna partida que poguera donar peu a què en el moment en què estiga el 
pressupost definit, es puga ampliar en les modificacions corresponents, però que figure, 
perquè el que volem en aquesta moció és unitat i garanties. Per això insistisc a agrair a la 
predisposició dels grups i de tractar d’arribar a aquests acords perquè el que hem 
d’anteposar ací és els interessos dels ciutadans, perquè, efectivament, en la qüestió del 
tren, entenc que els partits majoritaris que hem tingut responsabilitat de govern, doncs, no 
podem traure pit perquè sinó no estaríem encara ara reivindicant el tren Alcoi-Xàtiva.

Sr. Alcalde:
Iniciem el segon torn d’intervencions.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou, senyor alcalde. Sí, jo només comentar que estic d’acord en l’exposició que 
s’ha fet. Al final la unió és el que fa la força i el que sí que s’ha de demostrar és que una 
corporació municipal està per la labor de portar la màxima inversió i el màxim de serveis a la 
nostra ciutat. Matisar un poc, encara que tots ho sabem, que el tema de ser específic o ser 
genèric té una diferència molt gran i és que l’específic va on ha d'anar i no pot anar a un 
altre lloc i el genèric igual es pot gastar en la via Alcoi-Xàtiva que en la de Girona-La Costa, 
m’enteneu el que vull dir? Aleshores és una garantia en si que siga específic i bé, com 
tantes i tantes coses que fem ací d’instar al govern, moltes vegades tant a la conselleria, 
Generalitat o a l’estat, doncs, tampoc és cap desbaratament demanar que siga específic, 
que després ens escoltaran o no, però almenys una de les garanties és que siga nominatiu i 
que no siga general que després pot arribar o no. Els diners estan, però no sempre arriben 
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on deurien, perquè tenen l’opció, en aquest cas, el govern central, de poder-ho utilitzar en 
altre lloc. Gràcies.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bien, pues desde Vox Alcoy no vamos a ser los que digamos que la 
situación de la ciudad  necesita de unas infraestructuras y unas necesidades pues que son 
necesarias y no desde esta última legislatura sino de hace legislaturas pasadas, por eso, 
como desde Vox queremos que la ciudad de Alcoy mejore y facilite, y se facilite la vida de 
los alcoyanos, pues estaremos siempre en consonancia y de acuerdo con todos los que 
quieran aportar y mejorar la vida de los alcoyanos. Yo finalizo la intervención.

Sra. Obiol:
Sí, bon dia. Una de les dimensions que té el poder, sobretot, el poder simbòlic, és l’ús del 
llenguatge, per a exercir el seu poder. I, per tant, a mi i al grup municipal que represente, 
ens és igual si és nominativa o si no és nominativa, el llenguatge administratiu que vulguen 
utilitzar, el que sabem és que s’acumulen els anys, s’acumulen les promeses, les notes de 
premsa, els anuncis, tant d’uns, com d’altres, i que ací continuem igual o pitjor, perquè les 
infraestructures que necessitem que s’invertisquen van degradant-se. Per tant, pensem que 
els termes d’aquesta moció són raonables. També pensem que és raonable la postura de la 
regidora Moltó, en tal de redactar-la d’una altra manera, o com també les esmenes que ha 
fet el grup municipal Compromís. Però crec que necessitem augmentar la pressió respecte 
al govern espanyol, governe qui governe, perquè en aquesta ciutat és resolguen qüestions 
que són històriques i què ens llastren en el benestar de la ciutadania i, per tant, nosaltres 
estarem al costat d’aquesta unitat. Saben també que no deixa de ser, i acabe, no deixa de 
ser secundari que fem això, no? El que és important és que estiguen, per exemple, el 
divendres en el carrer amb la gent que fa anys i anys que reivindiquen que aquestes 
infraestructures, com el tren Alcoi-Xàtiva es mantinguen i es mantinguen vives. Gràcies.

Sr. Ferràndiz:
Gràcies, alcalde, i bon dia a totes les persones que ens segueixen i als companys i 
companyes. Bé, primer que res ens agradaria donar les gràcies al Partit Popular d’Alcoi pel 
seu to en aquesta moció i per la seua actitud respectuosa i també perquè reconeguen que 
aquests pressupostos, encara que millorables, persegueixen una recuperació que siga justa 
i que siga sostenible i que reconeguen, no?, que augmenten aquelles partides per als 
col·lectius socials que ho necessiten perquè mentre escoltem als representants del PP al 
Congrés insultar i dir que són falsos, són radicals, que són ruïnosos, doncs, és d’agrair 
l’actitud responsable dels seus representants municipals. Ara bé, amb el Partit Popular, 
certament tenim un problema de confiança, amb tots els respectes, no confiem en el que 
vostés diuen perquè han governat més de 20 anys aquesta ciutat, més de 20 anys el País 
Valencià, i el mateix al govern de l’estat. Però és que vostés sempre se’n recorden de les 
bones propostes quan la ciutadania els envia a l’oposició i després quan governen fan 
exactament el contrari. Per altra banda, també, com comentava la senyora Moltó, entenem 
que no té massa sentit, no?, quan un govern pren la decisió de tractar i de cometre algunes  
qüestions, com és el cas de la rotonda nord i que, en teoria, com ens han dit, ja hi ha una 
partida d’un milió d’euros dels fons europeus per a portar a terme l’obra, que ho tornem a 
demanar. Respecte a les millores necessàries en la línia de rodalia, estem completament 
d’acord, però perquè quan el PP governava abandonava aquestes línies i centrava tots els 
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seus esforços en l’alta velocitat, no?, i pensem que estaria bé donar un vot de confiança a 
qui, per fi, pren la decisió, com he dit abans, d’atendre aquestes qüestions. A més, com 
vostés saben, no és necessari que una partida siga nominativa perquè això signifique que 
els fons i les inversions acaben arribant i, de veritat que no dubtem per a res de les bones 
intencions dels regidors i regidores populars en presentar aquesta moció i respectem el seu 
treball, però sí que és cert que si hem de confiar en algú, nosaltres preferim confiar en el 
govern de coalició.

Sra. Rosa García:
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, que significaría que la rotonda Norte estuviera en los 
presupuestos generales del Estado del 2022, que liberaríamos al gobierno central del 
compromiso contraído para este año mediante fondos europeos, porque al ser una partida 
genérica, podría cambiar a otro proyecto, el que tenemos ahora mismo, y eso no puede 
pasar de ninguna de las maneras, la infraestructura no puede retrasarse ni un solo día, no 
solo el sector empresarial, tampoco la ciudadanía que sufre diariamente el acceso y la salida 
de la ciudad lo iban a entender, entonces, yo entiendo que la enmienda que planteaba se ha 
aceptado porque hemos coincido también con la Sra. Moltó, por lo tanto, obviamente, 
votaremos a favor, entendiendo también que esta moción, no se si lo entiendo mal, pero 
entendiendo también que esta moción que nos trae hoy el Partido Popular tenía entre otros 
posibles motivos, ese motivo de dar a entender una reivindicación que me parece totalmente 
necesaria para los alcoyanos y de la cual la Corporación Municipal tiene que ser un 
estandarte y tiene que ser la bandera que los alcoyanos puedan mirar porque tenemos que 
reivindicarlo, porque realmente han sido vergonzosas las partidas que vienen o que no 
vendrán a Alcoy en los próximos presupuestos. Gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. Jo no entraria en la discussió de si és nominativa o no és 
nominativa, és una qüestió que realment a nosaltres no ens va. Òbviament ens agradaria 
que apareguera la ciutat en una partida nominativa, però exactament per als projectes que 
nosaltres volem, sabem i entenem que és complicat, no tenim cap problema en retirar, que 
es retire l’esmena que siga nominativa, com bé ha comentat la senyora Moltó, no hi ha cap 
problema i ens alegrem que ens acceptem les nostres esmenes, però realment la 
problemàtica que hi ha en totes aquestes qüestions sempre és l’execució dels pressupostos. 
Sabem que l’execució del pressupost tant en l’anterior, en el que estem vivint, en els 
anteriors i tots els anys, tant d’un color com d’un altre, acaben sent deficitaris i no es 
compleixen la gran majoria de les execucions del que s’ha pressupostat, aquesta és la part 
important perquè el tren Alcoi-Xàtiva ha tingut molts anys, molts pressupostos que al final no 
s’han portat a terme i la part important o des de Compromís pensem que la part 
verdaderament més important, ara mateix, és que aquesta unitat d’aquesta corporació en 
demanar solucions a problemes reals que té la ciutat, solucions a problemes que ens 
beneficiaran de cara al futur i que aquesta mateixa unitat que després es demostra en les 
dues mocions que fa Compromís que també van per unanimitat, que està corporació està 
treballant i lluitant pels problemes reals d’aquesta ciutat i que volen portar endavant i tirar 
endavant com un únic poble i que podem fer aquesta força davant d’altres estaments, 
davant d’altres entitats per resoldre els problemes reals, per resoldre problemes que 
necessita aquesta ciutat, tots col·laborant amb el govern i pensem que el que hem de fer és 
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demanar als nostres representants de..., en les Corts, a Madrid, que aquests pressupostos 
es puguen portar a terme i s’executen.

Sra. Moltó:
Bé, jo crec que en la major part, al final, estem d’acord, o siga, l’únic punt de discussió que 
jo crec que queda és el tema del tren, però, a veure, quan jo parle que en el tema del tren no 
es pot pressupostar una partida específica a l’any que ve, és que encara no coneixen quin 
és l’import. Però això no vol dir que el tren no estiga previst en el pressupost per a l’any que 
ve, de fet, el tren està dins de la partida de fons europeus i el compromís d’ADIF és licitar en 
el moment que estiguen els projectes. De moment, en febrer, quan estiguen els projectes, 
aquest és el compromís d’ADIF a través d’aquesta partida, vosté el que vol és que hi haja 
una partida específica, jo li especifique de la manera en què en principi està pensat que es 
faça, per això li demanava aquesta retirada, perquè jo crec que precisament, aquest govern, 
ha manifestat el seu compromís en una reivindicació històrica per la qual han passat 
diferents governs, tant a l’autonomia com a l’estat, i aquest compromís s’ha demostrat ara 
en els més de 7 milions d’euros que ja s’han licitat, en més de milió i mig d’euros també per 
a la redacció d’aquests projectes i en la posterior execució que es farà a través d’aquest 
fons europeu, no és igual que quan el Partit Popular venia ací a través dels seus 
representants en les Corts a traure pit dient que «el estado destina de nuevo 100.000 euros 
al tren Alcoi-Xàtiva» perquè tenien una partida específica, una partida específica que mai 
s’executava. Aleshores, aquesta és la diferència de l’aposta entre un govern i un altre. De 
totes maneres, si realment la intenció és aconseguir fons per a la nostra ciutat, jo li insistisc 
en el fet que puga traure aquest punt, perquè és incorrecte el que està demanant. De totes 
maneres, si no vol treure-ho, pel que siga, doncs, no deixarem de reivindicar inversions per 
a la nostra ciutat.
 
Sr. Ruiz:
Moltes gràcies. Si en moments en els quals en el cas del tren tenia partida nominativa i no 
es van executar projectes, entenem que no tenim aquesta partida nominativa, no existia 
aquesta partida nominativa, les garanties encara són menors. Vosté ha començat a aportar 
ara algunes dades, no?, al voltant dels fons europeus, al voltant de quina és la forma de 
finançament i quines són les previsions. Tornem a estar en una declaració de paraules 
sense tindre més garanties que és el que nosaltres volíem i el que entenc que és el que 
reivindiquen els ciutadans, tindre aquesta garantia d’inversió. Per tant, a nosaltres se'ns fa 
complicat el poder, directament, només per escoltar-la a vosté, retirar que l’Ajuntament 
d’Alcoi, que la nostra ciutat puga reivindicar aquests fons, perquè realment estem atenent a 
una declaració que fa vosté sense més base, donant-li tota la credibilitat, de fet ja li ho he dit 
en el cas concret de la redona, li donarem aquest marge de confiança, però entenem que..., 
perquè en el saló de plenaris es diguen certes informacions, que es pagarà en fons 
europeus, vull que entenga que és complicat que nosaltres puguem renunciar a aquesta 
reivindicació. Ens agradaria poder prendre les seues paraules com a una garantia que es 
podrà fer, però entenem que això no és incompatible en què es reivindique aquest 
plantejament de poder tindre unes partides nominatives, que després el Ministeri podrà 
rebutjar per la via o per la qüestió o pel motiu que siga, entenc que són casos diferents, el de 
la redona i el del tren Alcoi-Xàtiva, per això, jo entenc que no és incompatible el fet que 
vosté està dient que l’ajuntament plantege dins de la seua legitimitat la possibilitat que hi 
haja una partida nominativa perquè en tindre aquesta petició per part de l’ajuntament, el 
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mateix ministeri puga contestar dient que està en tal, en tal assignació, en tal partida 
pressupostària o tal reserva de fons, la qual cosa representarà una garantia real que era 
també el que demanàvem en el cas de la redona. De fet, en el cas que vosté estava 
comentant del tren, dels 7 milions que s’han adjudicat, li recorde que estan adjudicats des de 
l’any passat i encara no han començat les obres perquè encara no s’ha adjudicat la direcció 
d’obra, per tant després d’un any que un projecte de 7 milions d’euros estiga bloquejat per 
una direcció d’obra de 150.000, doncs garantia, garantia de voluntat de tirar endavant, 
doncs, tampoc ajuda, tampoc ajuda, tampoc ajuda. Per això, li demane que entenga quin és 
el nostre posicionament i entenem que no és incompatible tot acceptant les propostes de 
Compromís, acceptant el plantejament que fan vostés en el tema de la rotonda, que es puga 
mantindre aquesta reivindicació de partides específiques i que el mateix ministeri, doncs 
conteste, accepte o no el que calga.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Per tant, la moció quedaria retirant-se el punt dos referent a la rotonda, no sé si 
accepta l’esmena de Compromís?..., Doncs s’incorpora també les reivindicacions que ha 
indicat Compromís, d’acord, passem a votar la moció en eixe modificacions.

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal PARTIDO 
POPULAR, que incorpora las enmiendas planteadas por los grupos municipales 
SOCIALISTA y COMPROMÍS ALCOI, y que queda redactada en los términos siguientes:

“Exposición de motivos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2022 para remitir al Congreso de los Diputados. Según el Gobierno 
de España: 

“Los Presupuestos persiguen una recuperación justa, para hacer de España un país más 
productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llega a 
todas las familias.

Serán los Presupuestos de la recuperación económica porque será en 2022 cuando tanto el 
Ejecutivo como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de 
actividad económica y supere los niveles de empleo previos a la pandemia. Y también son 
las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto de Presupuestos para el 
próximo ejercicio procura que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y 
mejores servicios públicos.

Se persigue que no sólo sean una red de seguridad de la ciudadanía, sino que sean un 
motor de innovación y crecimiento económico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades 
y a la cohesión social y territorial de nuestro país”.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 no incluye partidas 
nominativas para proyectos que afectan a Alcoy y que contribuyen a la recuperación y el 
impulso económico de la ciudad.
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Es el caso de los proyectos de renovación de vía de la línea férrea Alcoy-Xàtiva. Entre 
finales de 2021 y principios de 2022 estará finalizada la redacción de los proyectos 
correspondientes a los tramos Alcoy-Ontinyent y Ontinyent-Xàtiva. 2022, por tanto, debe ser 
el año de inicio de obras, lo que precisa de la correspondiente previsión presupuestaria.

Otro proyecto necesario y que tampoco figura en los Presupuestos Generales del Estado 
con partida nominativa es la Rotonda de Acceso Norte, con un presupuesto de 906.139,85 
euros.

Tampoco aparece en el presupuesto la segunda fase del encauzamiento del río Barxell, con 
un presupuesto estimado en el proyecto de 4.300.000 euros.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación el siguiente punto de 

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy inste al Gobierno de España a incluir en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, con la dotación económica 
necesaria, las siguientes partidas:
◦ Segunda fase del encauzamiento del Río Barxell en Alcoy.
◦ Mejora de la línea férrea entre Alcoy y Xàtiva.
◦ Estudio de conexión de la línea ferroviaria Alcoy-Alicante.
◦ Solicitar al SEPES la elaboración del proyecto de urbanización, adquisición de 

los terrenos y la ejecución de las infraestructuras necesarias para la creación del 
Polígono mancomunado.

◦ Partida para el proyecto y realización de la ronda Sur desde la redonda del 
Molinar hasta la carretera de Banyeres, incluyendo el puente sobre el río 
Riquer.”

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) 
y el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), aprueba la moción 
presentada por el Grupo Municipal Partido Popular que incorpora las enmiendas planteadas 
por los grupos municipals SOCIALISTA y COMPROMÍS ALCOI.

20. 31281/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC PER A ELIMINAR TOTALMENT LES OLORS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
EN BATOI
Sr. Cantó:
Gràcies. Bon dia. 

El Sr. Cantó, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee el siguiente ruego:

“El Ayuntamiento de Alcoy está ejecutando el proyecto ACTUACIONES EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE “EL CASTELLAR” - BARRIO DE 
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BATOY con el objetivo de eliminar los malos olores que emanan del alcantarillado en el 
barrio.

La intervención actual contempla la creación de una red separativa que recoja todos los 
vertidos industriales del Polígono industrial El Castellar que recorra el barrio de Batoy de 
oeste a este por la calle Sotarroni hasta conectar con la bajante que va al colector de la 
EPSAR.

Este proyecto no incluye mejoras en el ramal por el que circula el vertido en la actualidad, 
que pasa por el barranco de Trencacaps, del colector general que va a la depuradora de la 
EPSAR. Este ramal seguirá recibiendo vertidos residenciales o domésticos. Según el 
proyecto, el ramal es muy superficial, con un trazado sinuoso y con difícil mantenimiento lo 
que provoca que su estado de mantenimiento no sea siempre el más deseable. En 
ocasiones se producen fugas de vertido que lógicamente producen olores o incluso las 
propias grietas y fisuras que presenta el ramal en sus generatrices más superiores junto con 
la superficialidad en la que se encuentra el mismo dan lugar a la salida al exterior de los 
desagradables e insalubres olores ya citados.  

Por otra parte, el barranco de Trencacaps presenta gran cantidad de vegetación y 
desprendimientos de tierra que incluso han afectado a los espacios públicos a los que se 
accede desde calle del Alberri. 

Con el objetivo de resolver por completo los problemas por malos olores que padecen los 
vecinos de Batoy, realizamos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy estudie y valore la intervención necesaria en el ramal 
actual que pasa por el barranco de Trencacaps para solucionar los problemas que 
presenta y se eliminen totalmente los olores.

 Que el Ayuntamiento de Alcoy estudie y valore un proyecto de intervención 
paisajística para limpiar y acondicionar el barranco de Trencacaps, así como los 
espacios públicos de la calle del Alberri.”

Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Gràcies, senyor alcalde. Acceptarem el prec. Jo li he fet una puntualització, quan parla vosté 
en la seua exposició de motius, que la intervenció contemplarà l’eliminació que..., bé, que 
s’arrepleguen els abocaments industrials, ací perquè la ciutadania conega un poc més el 
projecte, el que nosaltres fem és recollir des d’aquest polígon l’aigua que és aboquen, ja no 
com a residus industrials, perquè són, venen depurats perquè les empreses han de tindre 
els residus depurats i també jo crec que a la llarga el plantejament és que allí es puguen 
recollir els residus de abocaments més domèstics que puguem arreplegar en les 
urbanitzacions, perquè un dels projectes que estem parlant en les urbanitzacions és poder 
arreplegar clavegueram des d’aquestes per anar a la connexió aquesta d’ací, ho dic perquè 
no s’arrepleguen abocaments industrials sinó que haurien de tindre un altre tractament, són 
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abocaments que ja venen depurats. I acceptem el prec, jo només els demane dues coses, la 
primera és que en el cas d’aquest, d’aquesta zona del barranc de Trencacaps, hem de 
posar-nos en contacte amb la Confederació Hidrogràfica per veure allí quines actuacions 
podem i no podem fer, i per l’altra, en el tema de l’antic col·lector que arreplegava totes 
aquestes aigües, volem veure quina evolució té de quantitat de vessaments, perquè clar, 
teòricament només serien els residus domèstics que vinguen de la zona de Castellar, del 
que és el bloc de vivendes, ho dic perquè vosté no em diga d’ací a dos mesos: "com està 
aquest tema?, volem veure quina evolució tenen aquests residus, i anar valorant, quan 
acabe l’obra, quina quantitat d’aigua, quines condicions, fer analítiques i anar traient 
conclusions». És cert que necessita, com moltes parts, del clavegueram, totes aquestes 
intervencions i en aquest cas sí que, fins i tot, podríem en els sobrants de la partida de l’obra 
que estem fent ara, fer aquesta intervenció.

Sr. Cantó:
Gràcies per acceptar el prec. Sí que preguntarem, encara que siga pels corredors, com 
evoluciona aquesta obra perquè evidentment hem d'estar damunt del tema, és la nostra 
obligació, serà pels corredors, serà en comissions, serà en ple, però sí que ens interessarem 
perquè és una llàstima, ja que es fa aquesta intervenció, que és correcta i és bona, la dels 
abocaments industrials, la que està fent-se actualment, almenys aquesta part sí que es 
quede tancada del tot i, perquè sinó en aquest, en el ramal de Trencacaps, pot ser que en 
alguna gota freda en un parell d’anys rebente allò i no siguen les mateixes olors, però seria 
també molt insalubre. Gràcies.

21. 31281/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EL PRÉSTEC PER A INVERSIONS DE 2021
Sra. Payá:
Gracias Alcalde. Buenos días a todos, también a las personas que nos siguen Online.

La Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular, formula las siguientes 
preguntas:

“El presupuesto del Ayuntamiento de Alcoy para 2021 contempla la concertación de 
préstamos para inversiones por un importe 9.552.875 euros.

La resolución de alcaldía n.º 2790/21 de fecha 17 de junio de 2021 aprueba la concertación 
de una operación de préstamo por importe de 4.900.000 € para financiar las inversiones 
previstas en el Presupuesto Municipal de 2021, con la entidad CAJAMAR CAJA RURAL.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Tienen previsto concertar el préstamo para la cantidad restante contemplada en el 
presupuesto 2021?”

Sra. Moltó:
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En estos momentos no.

Sra. Payá:
“¿Por que razón?”

Sra. Moltó:
Bueno, como se dijo en comisión, porque yo creo que esto ya han preguntado alguna vez en 
comisión, sobre el estado de esa segunda operación, se les dijo que se estaba estudiando 
esa posibilidad de concertar un préstamo y tras haber estudiado la posibilidades que 
teníamos desde el Ayuntamiento, vimos que, en el caso del ahorro neto de la liquidación del 
año pasado, saben que a pesar de que tuvimos un resultado positivo y teníamos un ahorro 
neto ajustado, eso ha impedido que podamos solicitar o impide que podamos solicitar un 
nuevo préstamo, ¿porqué el ahorro neto del año pasado fue un ahorro neto muy ajustado, 
aunque positivo?, pues porque evidentemente tuvimos una serie de gastos extra y una serie 
de ingresos de menos que entraron a este ayuntamiento como consecuencia de la 
pandemia. 

Sra. Payá:
“¿Cómo van a financiarse en el presente ejercicio las inversiones recogidas en el 
presupuesto y no incluidas en el préstamo concertado en junio?”

Sra. Moltó:
Bueno, ya se han financiado en gran medida, vía subvenciones, es el caso, por ejemplo, de 
Rodes, que era una de las partidas que teníamos para incluir en ese préstamo y que ayer, 
como sabe, pues supuso que llegaran 2,6 millones al Ayuntamiento de Alcoy.

22. 31281/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE EL SERVEI DE TAXI
Sra. Lirio García:
Si, gracias y buenos días.

La Sra. Lirios García, concejal del grupo municipal Partido Popular, formula las siguientes 
preguntas:

“Después de la puesta en marcha de la peatonalización, la parada de taxi ubicada en la 
plaza del Pintor Gisbert se ha trasladado a la avenida del País Valencià, después de la calle 
Santa Ana. Esta nueva ubicación, además de reducir la cantidad de vehículos disponibles, 
está alejada de la zona más comercial y reduce la capacidad de comunicación de los taxis 
con diferentes zonas de la ciudad. Por poner un ejemplo, si un usuario desea dirigirse a la 
Zona Alta desde la parada mencionada, el importe del trayecto es exactamente el doble en 
comparación a si la para da estuviera en Pintor Gisbert. 

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS
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 ¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para decidir la nueva ubicación de la parada?”

Sr. Jordi Martínez:
Pues mantuvimos una reunión con los colectivos de taxistas y nos lo pidieron.

Sra. Lirio García:
“

 ¿Ha solicitado el Gobierno informe técnico para modificar la parada? En caso 
afirmativo solicitamos copia.”

Sr. Jordi Martínez:
No se necesita informe técnico.

Sra. Lirio García:
“

 ¿Ha realizado el Gobierno alguna reunión con el colectivo del taxi para conocer las 
necesidades reales de los profesionales?”

Sr. Jordi Martínez:
Si.

Sra. Lirio García:
Pues paso a leer el ruego.

La Sra. Lirio García, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee el siguiente ruego:

“RUEGO

 Solicitamos que se habilite en la zona de la plaza del Pintor Gisbert una parada de 
taxi para mejorar el servicio y que se amplíe los fines de semana utilizando la zona 
de carga y descarga para ofrecer más servicio.”

Sr. Jordi Martínez:
Pues como le he contestado en las preguntas, no, no entendemos que lo tengamos que 
hacer, mantuvimos una reunión con los taxistas, la motivación que ellos argumentaban era 
que cuando, con el tema de la peatonalización, ellos entrarían por la calle San Jaime, 
subirían por la calle, creo que es Capellà Belloch, y entonces ellos tenían que dar más 
vuelta para volver a la parada antigua, la que estaba en el Parterre, tenían que dar  una 
vuelta al Parterre para recolocarse otra vez en la parada y nos pidieron que la cambiáramos 
a una zona más baja de donde estaba y así lo hicimos y eso es lo que se ha aplicado.

Sra. Lirio García:
Pues lo lamento porque no nos consta que sea así, porque es el colectivo de taxis el que 
nos ha dirigido esta queja, pero bueno, de hecho, realmente esto es una de las muchas 
consecuencias que nos ha llevado la ordenanza de peatonalización, tenemos una 
ordenanza impuesta a las bravas, hecha de prisa y corriendo y contraria al Plan de 
Movilidad, Urbana y Sostenible, a la normativa de accesibilidad, al Plan de Acción 
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Comercial, a la estrategia REACTIVA del Centro, contraria a los vecinos con más de 1000 
alegaciones en contra, que quizás el gobierno considere que 1000 alegaciones no es 
mucho, en cambio si son muchas 500 adhesiones para la concesión a Toni Miró de ser Hijo 
Predilecto de Alcoy, también el problema que se agrava para todo Alcoy antes de final de 
año con el cierre de San Nicolás, otra consecuencia más de la ordenanza de 
peatonalización. Uno de los objetivos de la ordenanza, tenemos que era perseguir reducir la 
contaminación, sin embargo, desde que la tenemos, tenemos datos de calles estrechas, 
como Casablanca y San Jaime, que están soportando un tráfico bárbaro, por ejemplo, en 
San Jaime, desde que hemos empezado la ordenanza, hemos pasado de 77 vehículos/hora 
a 258 vehículos/hora, entonces, concretando, el ruego que nos ocupa y teniendo en cuenta, 
por ejemplo, el tema de la contaminación, el tema de la incomodidad para los ciudadanos, 
para ir desde la Avenida País Valencià, o sea, del centro a la zona alta, se hace un recorrido 
larguísimo, porque hay que bajar Avenida País Valencià, hay que recorrer puente 
Cervantes,   Alameda, subir Plaza de España, San Nicolás, o sea, el doble de trayecto, el 
doble de precio, y el doble de contaminación.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, vosté ha aprofitat el tema del taxi per a traure el tema de la conversió en zona de 
vianants. Doncs bé, votada a..., «aprobada a las bravas», no, votada en aquest ple, és que 
ací hi ha una cosa que es diu democràcia, que es porta a un ple, es vota i si eix, es funciona. 
Nosaltres no imposem res, ho votem en un ple, és per si vosté no coneix com funciona. Jo 
també entenc, una vegada que deia allò de la conversió en zona de vianants, «que tantos 
inconvenientes ha generado al Centro», doncs mire, jo li diré una cosa, aquesta setmana 
eixia o la setmana passada, que ha tancat un comerç i n’han obert 8, jo sé que vostés, cada 
vegada que veuen un rètol com el del banc que va a posar-se en Sant Llorenç, els cau el 
món damunt, perquè el que està demostrant-se és que la conversió en zona de vianants, 
des del 29 de març, ha permés que 7 comerços o 8 comerços nous, hagen obert les seues 
portes en el centre. Jo crec que vostés segueixen sense saber el tema de la conversió en 
zona de vianants, i el que em diu, el cas dels taxistes, doncs, jo vaig tindre una reunió en ells 
i em van traslladar eixa petició, nosaltres haguérem mantes la parada en el Parterre, però 
ells van veure més convenient traslladar-la allí i nosaltres no vam posar cap objecció. També 
li dic una cosa, entenc que si una persona va a la parada o està en la parada del Parterre, si 
demana al taxi que es trasllade fins al Parterre, el taxista va i li cobra menys, doncs això 
també ho entendrà, no? I depén d’on vaja, on siga definitivament  el seu destí final, però yo 
crec que el col·lectiu dels taxistes, en aquest cas, és un col·lectiu que està molt compromés 
amb la ciutat, no crec que vagen a cobrar-li a un més car per fer un recorregut més llarg, 
faran el millor possible pel seu client per a mantindre’l. Per tant, jo crec que vosté ha volgut 
mesclar la conversió en zona de vianants amb el taxi. Jo la sensació que tinc és que els 
taxistes quan es posen en contacte amb nosaltres, potser que algun nou col·lectiu, perquè 
vosté sap que hi ha diversos col·lectius en els taxistes, no? Potser, algú en concret ha parlat 
en vosté i li ha traslladat eixa queixa, però jo, nosaltres seguim mantenint eixes relacions 
contínues en els taxistes i, per tant, fent cas al que ells ens suggereixen.

23. 31285/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER A DEMANAR LA CREACIÓ DEL 5É JUTJAT A ALCOI
Sra. Secretaria:
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El siguiente punto es el punto 23, es  una moción que pasa a declaración institucional para 
solicitar la creación del 5º juzgado en Alcoi.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde.

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent declaració 
institucional:

«La petició d'un 5é jutjat a Alcoi és una reivindicació històrica del Col·legi d’Advocats, 
Jutges, funcionaris i de la ciutadania afectada del partit judicial d’Alcoi. Cal destacar que s’ha 
reiterat aquesta petició en diverses ocasions al llarg del temps. No és la primera vegada, 
però l’actual situació de saturació de procediments, retards en sentències o problemes per 
mobilitats ens obliguen a tornar a demanar la necessitat de la creació del 5é Jutjat.

A més, la problemàtica per la mobilitat i canvi de jutges, com que no tenen la possibilitat 
d’accedir a la plaça de magistrats fomenta la volatilitat en les places, fet que fa augmentar 
els retards i la massificació dels procediments repercutint en uns serveis endarrerits i poc 
eficients a la ciutadania del partit judicial. 

Aquesta situació ens allunya del compliment dels objectius del Ministeri de Justícia i de la 
mateixa Conselleria de Justícia com són els d’acostar la justícia als ciutadans, una justícia 
ràpida, eficaç, àgil i de qualitat que amb aquesta petició podria quedar resolta.

Per tot el que s’ha exposat, des d’aquesta Corporació Municipal proposem el següent punt 
d’acord:

PRIMER.- Que l'Ajuntament d’Alcoi  inste a la Conselleria de Justícia i al Govern de la 
Generalitat, a donar suport i que aquests insten igualment al Govern d'Espanya per a la 
creació del 5é jutjat per al partit judicial d’Alcoi.»

24. 31322/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER A DEMANAR A L’ESTAT LA DESPENALITZACIÓ DE LES JUBILACIONS 
ANTICIPADES 
Sra. Secretaria:
Es otra moción que pasa a declaración institucional para solicitar al estado la 
despenalización de las jubilaciones anticipadas.

Sra. Guillem:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom.

La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig la següent declaració 
institucional:
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«Els parlaments de 15 comunitats autònomes, entre les quals es troba  la nostra, han 
aprovat la Proposició No de Llei (PNL) per a despenalitzar les jubilacions anticipades amb 
més de 40 anys cotitzats.

Malgrat tot això, sembla que el Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions no 
considera una situació d'abús sobre les persones aquelles que han cotitzat més de 40 anys i 
s'han vist obligats a prejubilar-se, ja que pateixen una penalització per a tota la vida a les 
seues pensions.

Davant aquesta situació, sols ens queda pressionar des de totes les institucions possibles 
per exigir que el Govern de l’Estat Espanyol faça cas a les peticions de les Proposicions No 
de Llei aprovades pels parlaments autonòmics, ajuntaments o el mateix Senat, respecte a 
deixar de penalitzar les pensions de les persones amb 40 o més anys cotitzats que es 
prejubilen.

Presentem els acords: 

PRIMER.- Que l'Ajuntament d’Alcoi creu necessàries es realitzen les modificacions 
necessàries en la Llei General de la Seguretat Social perquè els casos d'accés a la jubilació 
anticipada per voluntat de la persona interessada, en els quals s'acredite un període de 
cotització efectiva de 40 anys, siguen exclosos de l'aplicació dels coeficients reductors 
establits en l'article 208 de la citada llei.

SEGON.- Que l'Ajuntament d’Alcoi inste al Govern de l’Estat Espanyol a realitzar les 
peticions de les Proposicions No de Llei aprovades pels parlaments autonòmics i aquest 
ajuntament respecte a la despenalització les jubilacions anticipades amb més de 40 anys 
cotitzats.»

25. 31292/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES-PREC GABINET NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde.

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, formula les següents preguntes:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al gabinet de normalització lingüística actualment sols hi ha una plaça de tècnic lingüístic, 
que malauradament està de baixa.

Segons l’RLT, des de l’any passat, existeix una segona plaça de tècnic lingüístic que els 
sindicats estan sol·licitant que es cobrisca.

PREGUNTA
1) Perquè no s’han formalitzat fins ara l’ocupació d’aquest segon tècnic lingüístic 

mitjançant borsa o per promoció interna?»
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Sr. Llopis:
Gràcies, senyor alcalde, i molt bon dia a totes i a tots. No s’ha formalitzat perquè, per 
promoció interna, tal com fan menció vostés, no es pot ofertar aquest lloc, ja que no està 
aprovada aquesta plaça i sí que és veritat que, tal com es va comentar als sindicats, s’està 
estudiant l’opció més viable, entre elles, mitjançant borsa.

Sr. Ivorra:
«

2) A la passada Comissió Informativa se’ns va dir a pregunta de Compromís, que 
l’administratiu del departament estava fent les funcions del tècnic lingüístic, quan 
un administratiu no pot fer aquestes funcions si no és mitjançant una assignació 
temporal de funcions. Quan s’ha realitzat aquesta assignació temporal de funcions? 
i qui està substituint en aquest cas a l’administratiu? Atès que aquest administratiu 
presta serveis a diferents departaments com són el Museu, arxiu o biblioteca.»

Sr. Llopis:
Per una banda, contestar que aquesta assignació de funcions s’ha demanat al departament 
de Personal perquè les faça aquest administratiu, que després de comprovar que té tota la 
formació com per a poder fer aquesta assignació de funcions, ho podrà fer, es va fer fa dues 
setmanes o una cosa així. A posteriori, fins i tot, després de la comissió, però sí que s’havia 
fet ja verbalment. Aleshores, vull dir, que estava treballant-se a fer eixa assignació de 
funcions. Per altra banda, està mirant-se l’opció d’incorporar un administratiu perquè puga 
fer les funcions d’aquest administratiu que estarà al cap del departament.

Sr. Ivorra:
«

3) L’ajuntament tots els anys ofereix cursets  per a  la capacitació en valencià a la 
nostra ciutat, enguany com s’està solucionant aquests cursets? Quina és la 
previsió?»

Sr. Llopis:
Bé, la previsió és fer el mateix que es fa tots els anys. Sí que és veritat que, lògicament com 
moltes altres qüestions, el mateix departament, a causa del que estem parlant, anem un poc 
endarrerits i està treballant-se perquè puguem oferir-los com més aviat millor.

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el següent prec:

«
PREC

 Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi substituïsca la baixa per IT del Tècnic Lingüístic, 
a banda, de cobrir la vacant de la segona plaça de tècnic lingüístic, aprovada en RLT 
de 2020.»

Sr. Llopis:
Doncs, acceptem el prec.
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Sr. Llopis:
Perdó, hi havia..., i sol·licitem..., faltava una segona part del prec: 
«

 Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi realitze les gestions necessàries per a la posada 
en marxa dels cursets de capacitació en valencià per enguany.»

Sr. Llopis: 
Així ho farem.

Sr. Ivorra:
Moltes gràcies.

26. 30791/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC CREACIÓ MESA ESTUDI PROJECTE CAMPUS U.P.V. ALCOI
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. 

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:

“El Campus de la U.P.V. de Alcoy tiene un proyecto de crecimiento del mismo, para lo cual 
es necesario que disponga de las infraestructuras necesarias para que profesores y 
alumnos puedan desarrollar sus actividades.

En este momento, no disponen de las mismas, con lo cual no pueden ofertar doctorados ni 
especializaciones que está demandando el tejido empresarial. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcoy debe planificar el proyecto de crecimiento de la 
universidad para incluirlo en el P.G.O.U.

Debemos hacer un estudio serio para conocer qué proyecto de Campus necesita la ciudad, 
con el fin de potenciarla, y para ello, el grupo Ciudadanos hace el siguiente

RUEGO
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• Que el ayuntamiento de Alcoy cree una Mesa de estudio para la inclusión en el P.G.O.U. 
del proyecto de ampliación del Campus de la  U.P.V. de Alcoy.

• Que formen parte del mismo el Equipo Directivo del Campus de Alcoy, técnicos 
responsables de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y los grupos 
políticos del ayuntamiento de Alcoy.”

Sr. Jordi Martínez:

Muchas gracias. Aceptamos el ruego. Es cierto que desde que hay una nueva dirección en 
la escuela politécnica hemos mantenido una serie de reuniones, porque el objetivo de este 
equipo es ampliar el campus. Si que estamos manteniendo reuniones pero también 
queremos concretar cuales son sus peticiones concretas para poder trabajarlo, pero me 
parece oportuno institucionalizar esta reunión y esta mesa de estudio para que todos 
conozcamos cuales son tanto las intenciones de la politécnica como facilitar por parte del 
gobierno municipal y sobretodo del ayuntamiento todas estas peticiones que puedan verse 
incluidas en el plan general.

Sra. Rosa García:

Bueno, pues se agradece la aceptación del ruego, yo creo que es un gran acierto y que es 
muy bueno para toda la ciudad, sabemos todos que el director actual ha hecho sus 
peticiones, sus reivindicaciones, no solamente esas, al Ayuntamiento de Alcoy, sino 
también, bueno, en el rectorado, etc., y es un primer paso para que el plan general ayude a 
crecer el campus, la ciudad debe implicarse con la Universidad porque es uno de los 
principales empleadores en la ciudad y, en definitiva, debemos ayudar a la Politécnica en la 
mejora de sus infraestructuras y creo que esto es un primer paso. Muchas gracias.

27. 31083/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA I PREC OBRES PER A ADEQUAR L'ESTACIÓ DEL TREN 
El grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente pregunta y ruego:

“

 ¿Han finalizado las obras para adecuar la estación del tren?
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En caso de que así sea, o bien no se contemple actuar en el espacio de parking entre la 
estación y el supermercado CONSUM, queremos hacer el siguiente RUEGO:

• Se intervenga en dicho espacio con asfaltado y señalización horizontal. Adjuntamos fotos 
en las que se ve el estado de la zona.

“

Sra. Rosa García:
Si, esta pregunta-ruego tendré que variarla, porque hemos coincidido con el grupo Vox en 
cuanto a la pregunta, unicamente el grupo Vox no hacía ningún ruego, yo si que le hago un 
ruego, me informé después de hacer la redacción, de registrarla el ruego, de que ese 
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espacio al que nos referimos, que es el parking que ha quedado…, pues, que está 
desmereciendo, además, el proyecto que había, que es del supermercado que se encuentra 
allí, que es de Consum, por eso me atrevería a cambiar un poco el ruego, y ha dicho el Sr. 
Martínez a contestación de la pregunta de Vox que ya se han puesto en contacto con ellos 
para quizás intentar hacer alguna cosa, yo le rogaría que no lo dejen de la mano porque, 
ahora mismo el espació desmerece toda la zona recién remodelada y creo que es algo tan 
sencillo como asfaltar ese espacio para que no quede el desastre que se ve en las fotos que 
hemos incorporado también, así que el ruego es ese, que le planteen junto con los 
propietarios el que se pueda hacer una pequeña modificación. 

Sr. Jordi Martínez:

Si, aceptamos el ruego, como comentaba es un espacio privado, vamos a intentar seguir 
negociando con los propietarios, es cierto que ya se intentó, ellos no estaban por la labor, 
sobre todo porque siempre quieren obtener una contraprestación que el Ayuntamiento no 
puede pagar en ese sentido, ¿no?, de todas formas vamos a seguir pues también porque 
está, como usted ha dicho, dentro del ámbito de la estación y estaría bien poder finalizar ese 
aparcamiento y que quedara  mucho mejor que desde la situación que tienen.

28. 31086/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC VISIBILITAT CARRER C POL. IND . COTES BAIXES
Sra. Rosa García:
Gracias, si, exactamente:

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:

“Desde la carretera de Valencia hacia la calle C del Pol. Ind. Cotes Baixes, hay un espacio 
con olivos que separa los carriles de subida y bajada y tal como se puede apreciar en las 
dos primeras fotos adjuntas, ...”

Sra. Rosa García:
No se aprecia muy bien, pero ya les digo yo que si pasan por ahí lo van a ver perfectamente. 

“… uno de los olivos invade el carril de la izquierda y de esa manera lo inhabilita porque  
además de reducir el espacio del carril, se pierde la visibilidad de la rotonda, con el peligro 
que ello acarrea.

Y en las últimas fotos lo que podemos ver es como otro de los árboles impide la visibilidad 
del totem indicador que cuelga de dicho espacio, …”

Sra. Rosa García:
El totem no se vé, es decir, que pierde, pierde su utilidad y por ese motivo, y a pesar de que 
cuando, soy consciente de que cuando se solicita podar árboles, que además llevan 
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muchísimo tiempo, pues hay que ir con carió y con cuidado, pero no dudo que así sería, 
pues rogaría que:

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:

“RUEGO

Que se intervenga en el espacio indicado, podando los olivos que causan ambos problemas.
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“

Sr. Jordi Martínez:
Si, trasladamos una vez que tuvimos la Junta de Portavoces y venía esta propuesta, lo 
trasladé a los servicios técnicos, probablemente se haya hecho ahora y también había 
una intervención pendiente que se propuso hace un par de meses de una entrada de…, 
por parte creo que era de Vox, en la entrada del polígono, y en esta misma zona, si no 
se ha actuado ya esta misma semana, será a principios de la que viene. 

Sra. Rosa García:
Pues gracias de nuevo.

29. 31212/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
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PREC ZONES D’ESTACIONAMENT EN SANT PANCRAÇ
Sr. Santiago:
Gràcies, alcalde, i molt bon dia a tot el món.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Trobar estacionament en qualsevol zona de la ciutat és complicat i si afegim que la majoria 
dels habitatges no disposen de garatge, com és el cas del barri de Sant Pancraç, la dificultat 
es multiplica.

Per posar dos exemples, actualment hi ha dos solars, un en l’encreuament de l’Avinguda 
d’Elx amb el carrer El Camí i el Camí Caseta Albors (pujant de l’Ecoparc a la dreta) i l’altre 
entre el núm. 21 del carrer Donya Amalia i l’encreuament amb el carrer Els Maulets (baixant 
a la dreta), sense ús i amb una ubicació molt adequada per a oferir estacionament públic en 
la zona.

Per aquests motius, realitzem el següent prec:

- Sol·licitem que es valore aquesta proposta i es facen les gestions necessàries per a que 
eixos solars, o altres, ara en desús, puguen oferir a la ciutadania estacionaments públics de 
vehicles.»
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Sr. Jordi Martínez:

Sí, acceptem el prec. Entenem que hem de negociar amb els propietaris, però sí que ens 
sembla una bona solució per a facilitar l’aparcament allí i, sobretot, perquè també es donaria 
un poc, en alguns carrers que tenen dificultats ara, com puga ser el carrer Sant Pancraç, 
eixa baixada tan dificultosa que, ara com ara, pot dir-se ja que està fent-se perillosa en 
alguns trams, anem a intentar eliminar-ne alguna per aparcament, substituir-ho per aquestes 
borses, ens posarem en contacte amb els propietaris i intentarem iniciar un expedient.

30. 31214/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CREACIÓ MESA DE SEGUIMENT CONVERSIÓ CENTRE EN ZONA DE VIANANTS
Sr. Ferrándiz:
Gràcies, alcalde.

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

«Exposició de motius:

Al ple municipal d’octubre de 2020 des de Podem vam sol·licitar la creació d’una Mesa de 
Seguiment de la Conversió del Centre en Zona de Vianants, proposta que va ser aprovada 
i que va ser condició indispensable per a que la nostra formació donara suport al procés de 
peatonalització del centre. 

Pensem que aquest instrument pot servir per a poder fer un seguiment i avaluar les 
mesures que s’han portat a terme i poder resoldre així els conflictes que s’estan originant 
davant d’aquest procés i a més, fer-ho d’una forma col·lectiva i participada donant veu a la 
ciutadania i la resta d’agents socials implicats en el procés, com són els veïns, les veïnes, 
els comerciants, les associacions, etc.

La proposta fa un any que va ser aprovada i al més d’abril de 2021, davant la falta d’acció, 
vam presentar altre prec per demanar que és creara i es convocara aquesta mesa el més 
aviat possible. Uns mesos després, com que encara no s’havia convocat, vam tornar a 
preguntar en comissió per aquest tema i se’ns va dir que després d’estiu al mes de 
setembre es convocaria. 

I un mes després, de moment, seguim encara sense cap notícia al respecte i pensem que 
set mesos després d’iniciar els talls de trànsit, és urgent disposar d’aquest instrument de 
forma imminent, però com deia, poder atendre i resoldre els conflictes generats, avaluar el 
procés i seguir prenent decisions que el milloren per aconseguir que aquest procés de 
conversió del centre en zona de vianants doncs siga un èxit, no com tots i totes volem.   

I per això, realitzem el següent prec:

- Que l’ajuntament d’Alcoi, en el compliment dels acords assolits, cree i convoque de forma 
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imminent la Comissió o Mesa de Seguiment de la Conversió del Centre en Zona de 
Vianants.»

Sr. Jordi Martínez:
Bé, no puc acceptar-li el prec perquè jo crec que ho vaig comentar en una comissió, en 
l'última comissió que vam tindre d’obres i serveis i el que estàvem esperant era una sèrie de 
dades. Nosaltres estem fent  ara una captació d’aforament, per saber quines dades estan 
donant-se, també una captació de dades d’emissions de..., també volem fer, estem intentant 
gestionar perquè vosté sabrà que en el tema de sancions, fins ara, ho gestionaven 
directament des del departament de Tributs, però estem treballant en SUMA perquè siga 
directament des de SUMA des d’on es puguen fer aquestes gestions i a mi el que no 
m’agradaria és convocar una mesa per a dir-li: «Mire, no tinc les dades. Si vol, la 
convoquem d'ací a tres setmanes en les dades ja incloses», ho dic perquè en aquests casos 
la intenció és fer-la després de l’estiu, jo crec que entre setembre i novembre, que crec serà 
la primera comissió de seguiment d’una decisió tan important que en tan poc de temps té 
una comissió de seguiment, perquè ací s’han pres moltes decisions que ho necessiten i jo 
crec que està en 6 mesos, i ja ens plantegem fer-li un seguiment. I una puntualització, com 
diu vosté, que la zona de vianants siga un èxit com tots i totes volem, tots i totes no, alguns i 
algunes.

Sr. Ferrándiz:
Sí, a veure, entenem que bé, que vullguen disposar com més dades millor per afrontar 
aquesta mesa de seguiment, però també entenem al mateix temps que és important que 
siga una realitat, com més aviat millor, perquè els problemes que s’estan generant no 
s’enquisten i es puguen resoldre de la millor forma possible per a..., com vosté diu, que 
almenys els que volem que la conversió en zona de vianants siga un èxit, ho puguem 
aconseguir, no? Sí que li agrairia que ens donara alguna data aproximada de quan la podem 
tindre, i és cert que, que bé, que es farà prompte, no? Aquesta mesa de seguiment, però 
com sempre diem, pensem que és una necessitat per a poder donar eixa cabuda a la 
ciutadania que pensem que no ha tingut prèviament en aquest procés. Gràcies.

Sr. Jordi Silvestre:
Doncs, per concretar-li més, serà durant el mes de novembre la reunió d’eixa comissió de 
seguiment.
 

31. 31218/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC TRASLLAT CONSULTORI AUXILIAR ZONA ALTA
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, alcalde.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el carrer Músic Gonçal Blanes, núm. 9, en la zona alta d’Alcoi, està ubicat el consultori 
auxiliar de salut pública, per donar servei a la població del barri.
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Tal i com ens han traslladat representants de l’AVV Font Roja, i amb l’objectiu de facilitar 
l’accés al consultori, consideren que una nova i millor ubicació facilitaria i milloraria el servei 
al veïnat de la zona alta de la ciutat. 

Per aquest motius, des de Podem volem plantejar la possibilitat de reubicar el consultori 
auxiliar de salut pública en la zona alta al voltant dels locals buits situats a l’encreuament 
entre el carrer El Camí i el carrer Doctor Guerau, ara mateixa en desús.

Per aquests motius, realitzem el següent prec:

- Que es valore aquesta proposta i es facen les gestions necessàries per a que els locals 
esmentats puguen acollir el consultori auxiliar de la zona alta, facilitant així l’ús del servei 
sanitari a la població.»

Sra. Sanjuan:
Gràcies, senyor alcalde i bon dia a tots i a totes. Bé, igual que vostés, considerem que seria 
una bona idea i milloraria molt el servei, a la ciutadania, traslladar aquest consultori a una 
zona un poc més avall on pogueren accedir les persones més fàcilment i aquestes gestions 
que vosté demana nosaltres ja n’hem portat moltes a terme, hem parlat, hem demanat 
informació a diferents immobiliàries i a propietaris de locals de la zona, n’hem visitat uns 
quants per veure com serien els locals i les possibilitats que tindrien i, a més a més, hem 
parlat també amb el centre de Salut Pública, que seria el de la Plaça, per veure si eixos 
canvis i en eixes condicions que hem estat mirant, podrien donar un millor servei i a ells els 
ocuparia, els vendria bé que canviaren eixe espai si tindrien, si podrien donar el servei igual 
de bé o millor que ara. I per la nostra part, com he dit, sí que acceptem el prec perquè creem 
que és una bona idea i continuarem treballant perquè això puga ser una realitat.

Sr. Santiago:
Doncs, agraïm que s’accepte el prec, al final entenem que també és una proposta que naix 
de l’Associació de Veïns de la Zona Alta i, per tant, és important que prenga en 
consideració. Pel que veig ja s’han fet algunes gestions al respecte i sí que estaria bé saber 
quina és la previsió de quan això podrà veure la llum i quan podrà ser una realitat, si és 
possible.

Sra. Sanjuan:
Sí, volem que siga una realitat l’any que ve, estem treballant per poder traure tot açò 
endavant, com més aviat millor, cal fer certes gestions, que no és sols parlar i buscar 
informació, sinó que cal fer unes quantes coses més, però esperem que aquest any siga una 
realitat el consultori.

32. 31220/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC BANCS DE L’AMISTAT ALS CENTRES EDUCATIUS
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, senyor alcalde.
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El Sr. Ferrandiz, regidor del grup municipal Podem, llig el següent prec:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El banc de l’amistat és un espai d’encontre on es convida als infants a asseure's quan se 
senten a sols. Amb l’objectiu que d’altres s’apropen i els conviden a jugar, es facen 
companyia o simplement per a parlar.

Aquesta iniciativa naix a partir de l’experiència d'Acàcia Woodley, una nena de 10 anys dels 
Estats Units que va néixer sense mà i va patir assetjament escolar. Woodley va posar en 
marxa la idea del banc de colors perquè ella i altres nens i nenes que eren víctimes del 
mateix problema, pogueren sentir-se acompanyades a l’hora del pati. 

El banc de l’amistat de l'Acàcia, a més d’estar pintat amb nombrosos colors, tenia escrites 
paraules com: «respecte» «somni» «honestedat» «coratge». 

Al nostre país, una professora d’un centre educatiu, va trobar una carta en la bústia de 
suggeriments, amb la proposta d’instal·lar un banc de l’amistat.

Des de Podem Alcoi tenim clar que qualsevol gest per lluitar contra la discriminació i en 
favor del respecte i la integració ha de ser benvinguda i valorada.

Per aquests motius, realitzem el següent prec:

- Sol·licitem que es valore, de la mà de la comunitat educativa, la possibilitat d’instal·lar 
bancs de l’amistat als centres educatius i afavorir així la cooperació entre alumnes, evitant 
situacions d’exclusió i possibles casos d’assetjament escolar.»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. Acceptem el prec, com no podria ser d’altra manera, i agraïm també que 
feu el prec demanant que es consulte prèviament a les comunitats educatives perquè al final 
també ells són els que han de donar el vistiplau i veure de quina manera s’instaura aquest 
banc de l’amistat, i al final totes les mesures que milloren les relacions, eviten exclusions o 
qualsevol tipus de discriminació o assetjament escolar, són benvingudes i segur que 
ajudaran a millorar l’ambient dels centres educatius.

33. 31407/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA I PREC PER A  LA PROMOCIÓ DE L'ÚS DE LA BICICLETA EN LA 
COMUNITAT EDUCATIVA
Sra. Obiol:
Bon dia, bé, vull agrair al company Santiago perquè m’ha deixat el text, perquè buscava 
bicicleta i no ho trobava.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la següent pregunta:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha impulsat la campanya 
“En bici a la Universitat” La iniciativa presentada va dirigida a la promoció de l’ús de la 
bicicleta entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària (l’alumnat, el professorat i 
el personal d’administració i serveis) per tal d’assolir una mobilitat quotidiana més neta i 
sostenible amb el medi ambient. Per a tal finalitat, s’han organitzat, amb la col·laboració de 
la Càtedra Transport i Societat de la Universitat Politècnica de València, una sèrie 
d’activitats formatives i de conscienciació per a aconseguir un ús correcte i segur de la 
bicicleta, a més de la importància d’introduir en les nostre vides uns hàbits de mobilitat més 
sostenibles.»·

Sra. Obiol:
Hem incorporat la informació que tots teniu sobre aquesta iniciativa, sobre la nota de premsa 
que ha fet la mateixa conselleria.

«Més informació: 
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=974158

Davant d’aquesta campanya i tenint en compte l’arrelament de dues de les cinc universitats 
públiques valencianes a la nostra ciutat, volem preguntar: 

    • Hi ha previst l’organització d’aquestes activitats a la nostra ciutat? Entre aquestes 
activitats previstes estan inclosos els cursets?»

Sr. Belda:
Gràcies, senyor alcalde. A veure, aquesta és una iniciativa que la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha impulsat, en col·laboració, a través d’una càtedra, 
amb les universitats. Per tant, no és alguna cosa que l’Ajuntament puga demanar, sí adherir-
se, evidentment, i així ho farem, ho hem traslladat a la direcció del campus d’Alcoi de 
l’EPSA. No érem coneixedors d’aquesta iniciativa i el que vam a fer és demanar a València 
poder adherir-se i poder tindre aquests cursets i aquesta formació a la ciutat i nosaltres li 
donarem suport en allò que necessiten. 

Sra. Obiol:
D’acord, aleshores, el primer punt del nostre prec, no? l’ha contestat el senyor Belda, no?, 
que era que:

«PRIMER.- Que es demana a la Conselleria de Política Territorial que es facen a Alcoi 
aquestes accions.»

Sra. Obiol:
Però, el segon punt del nostre prec és que:

«SEGON.- s’estudiara la possibilitat d’implementar aquests cursets o semblants per a la 
ciutadania en general, no? i amb major èmfasi amb la comunitat educativa per a promoure 
que els xiquets, xiquetes i joves puguen acudir al seu centre d’ensenyament en bicicleta.»
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Sr. Belda:
Sí, havia contestat a la pregunta i ara va el prec, i el primer punt del prec com he contestat 
abans, no ho demanarem nosaltres, però sí que ho farà la universitat i nosaltres hi donarem 
suport, tant la universitat, per tant, també es comunicarà a la Universitat d’Alacant perquè 
faça el mateix, i en el segon punt, evidentment, és que sí, acceptem el prec perquè ja estem 
fent-ho, vull dir, que la voluntat principal d’aquest govern jo crec que és un dels 
plantejaments principals, és fomentar l’ús de la bicicleta i del vehicle elèctric en la ciutat i 
d’un altre tipus de mobilitat que pensem que és viable, per això, doncs, tota implementació 
de carrils bicis, eixos ciclistes i de vianants, aparcaments de bicicletes en tota la ciutat, però 
també, en concret, en tots i cadascun dels centres educatius, i això té..., portava després 
una campanya formativa per als col·legis, per a la utilització de la bicicleta, perquè va vindre 
la pandèmia i vam parar perquè tampoc pensàvem que era el moment, però que iniciarem 
en breu i, per això, tant açò, com qualsevol altra actuació formativa que puguem dur als 
centres educatius i a la ciutadania, en general, com estem fent dins de la regidoria de 
mobilitat, la portarem a terme, evidentment, acceptem el prec.

Sra. Obiol:
Evidentment, nosaltres demostrar, no?, demostrar la nostra satisfacció perquè pensem que 
és una acció molt senzilla que té a veure amb una mobilitat que és la que, sobretot, hauríem 
de promoure una ciutat com aquesta, i incidir en un aspecte, no?, que crec que és important, 
que parlàvem també quan es posara aquest prec en la Junta de Portaveus, que és important 
que tinguem en compte que encara que sapiem anar en bicicleta, no?, i que hàgem aprés fa 
uns quants anys, és important que tinguem seguretat per anar entre els xiquets, i per tant, 
aquests cursets, que crec que són molt bona iniciativa per part de la conselleria, podria 
aplicar-se perfectament en Alcoi perquè gent com jo s'atrevisca a anar en bicicleta, no?, 
entre els automòbils a motor. Gràcies.

34. 31408/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER AL SUPORT I PROMOCIÓ DE LA LECTURA EN DIVERSITAT
Sr. González:
Gràcies. Bon dia a totes les persones que ens segueixen per les xarxes i a les d’ací 
presents.

El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa unes setmanes va esclatar la notícia que una jutgessa de Castelló va acceptar una 
denúncia d’una organització d’extrema dreta reaccionària i va obligar a retirar una sèrie de 
llibres de temàtica LGTBIQ+ i contra l’homofòbia que l’Ajuntament de Castelló havia donat a 
diversos centres educatius de la ciutat.

Tot i que aquest fet ja s’ha resolt i s’ha permés judicialment que eixos llibres arriben a les 
escoles de Castelló creiem que seria convenient com a mostra de suport i també com a 
element de promoció de la lectura i de la diversitat que tots els centres escolars de la ciutat i 
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les nostres biblioteques públiques comptaren amb aquests llibres a través d’una iniciativa de 
l’Ajuntament d’Alcoi. 

Per això demanem que: 

PRIMER.- L’Ajuntament d’Alcoi adquireixa i repartisca entre tots els centres educatius i 
biblioteques públiques de la ciutat els llibres següents:»

Sr. González:
Hi ha un llistat de llibres que no cal que llija, no?, gràcies:

El llistat de llibres és el següent:

«– Corcel de fuego, de Lucía Sánchez Saornil
– Leia, Rihanna & Trump, de Proyecto Una
– No vine a ser carne, de Gata Cattana
– Lesbianas, así somos, de Marta Fernández Herraiz y Kika Fumero
– Después de lo trans, de Elisabeth Duval
– ¿Y si fuéramos nosotros?, de Becky Abertalli y Adam Silvera
– Transfeminismo o barbarie, de Aingeru Mayor
– Libérate, de Valeria Vegas
– We too, de Octavio Salazar
– A la conquesta del cos equivocat, de Miquel Missé
– Orgullo, de Josema Busto
– Orgullo, de Matthew Todd
– Con amor, Simon, de Becky Abertalli
– ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, de Jeanette Winterson
– El amor del revés, de Luisgé Martín
– La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez
– Cuando muera Chueca, de Ignacio Elipidio Domínguez
– Un año sin nombre, de Cyrus Dunham
– Familias modernas, de Susan Golombok
– Chicas que entienden. In-visibilidad lesbiana, de varias autoras
– Gay sex, de Gabriel J. Martín
– De nombre y hueso, de varios autores
– No estamos tan bien, de Rubén Serrano
– Jo sóc així i això no és un problema, de Fani Grande
– El fin del armario, de Bruno Bimbi
– Transexualidades, de Miquel Missé
– Cómo superar un bollodrama, de Paula Alcaide
– Ahora que ya lo sabes, de Oriol Pamies
– Queer. Una historia gráfica, de Meg-John Barker y Julia Scheele
– LGTB para principiantes, de Daniel Valero
– Transeducar: arte, docencia y derechos LGTB, de Ricard Huerta»

Sra. De Gracia:
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Sí, gràcies, senyor alcalde, i molt bon dia a totes i a tots els que estem ací i els que estan 
seguint-nos. Bé, doncs, és cert que des que va ocórrer, des que ens vam assabentar de la 
notícia de Castelló, doncs, aquest tema ens preocupa i ens preocupava. En primer lloc 
donar suport a l’Ajuntament de Castelló per aquesta situació i  el que va ocórrer, d’acord? En 
segon lloc, senyor González, li explique que cada ajuntament, cada regidoria d’Igualtat, cada 
departament, té un full de ruta, té una manera de treballar. Aleshores, nosaltres, abans de 
saber aquesta notícia, sí que teníem ja prevista una sèrie d’actuacions i una d’elles era 
poder dotar als centres educatius infantil-primària, d’unes motxilles viatgeres, que li direm, 
unes motxilles que es diuen arc de Sant Martí, en les quals dins hi ha uns llibres, unes 
cartes que es treballa per a la diversitat de les famílies, per a poder-los treballar en els 
centres educatius, i a banda, també formació, que els professionals puguen treballar aquests 
temes, això tot està en la regidoria d’Igualtat, d’acord? On es proporcionarà als centres 
educatius que puguen anar treballant-ho i rotant. A banda, també es facilitarà als instituts de 
secundària material, llibres, novel·les i material per a poder treballar també des dels centres 
educatius. I, a banda, en les biblioteques sí que és cert que dotarem per a tindre, al mateix 
temps, novel·les, llibres, material per a poder també tindre a tota la ciutat. Coincidim en 
alguns llibres de Castelló, perquè nosaltres treballem també amb el col·lectiu «Lambda», 
que és un col·lectiu referent, que supose que coneixeu prou, que treballa, doncs, per a la 
diversitat sexual, el gènere, famílies, ens recomanen una sèrie de llibres i de documents i 
nosaltres contem que tenim uns 57 llibres, de documents, materials i comptes. Vostés ens 
en proposen 31, nosaltres en tenim uns 57. Pense que està bé, pense que eixa acceptació 
està bé, però a més comptem amb els llibreters d’Alcoi que els hem demanat que siguen els 
llibreters d’Alcoi els que ens proporcionen aquest material, fins i tot, ens han fet alguna 
referència, algun comentari de poder incloure alguns llibres de material, que des d’ací, 
doncs, traslladem el nostre agraïment als llibreters d’Alcoi per a poder treballar aquest tema. 
Per tant, crec que li ho he explicat, crec que no hi haurà cap dubte de què, no és que no 
vullga acceptar-ho, si no és que aquest full de ruta ja el tenim, estem treballant en açò, i la 
ciutat d’Alcoi tindrà també en els centres educatius com en les biblioteques públiques, 
material per a poder treballar aquest tema i treballar amb diversitat, treballar amb famílies i 
abastar tot açò.

Sr. González:
Gràcies. Agraïm, no sé si l’acceptació parcial o com siga, però bé, entenc que l’adquisició 
dels llibres aquests, perquè creem que estem en un moment que s’estan fent fortes certes 
idees que no és que no siguen, que no es puguen respectar, que no siguen respectables, 
sinó que al final són aberrants i que qualsevol escletxa que deixem perquè passen, encara 
que siga un poc, serà un pas cap a..., no?, cap a un futur més intolerant o amb més drets i 
sobretot cap als més febles, al final, sembla que això, no?, que de vegades només li tenim 
por a un feixisme que sembla que és d’exterminis massius en cambres de gas i camps de 
concentració, però tot açò no arriba, la història ens diu que no arriba de colp, sinó que 
comença en coses com està, que van sumant-se i calant en la societat si no es fa res, parle 
de la dels centres de Castelló, de l’adquisició de llibres, i al final encara que a la majoria ens 
sembla increïble que s’atempte així contra la llibertat, doncs, dels drets humans, en el segle 
XXI en el qual estem, hi ha alguns que els sembla del tot normal o que ho justificaran, i que 
podran donar mil excuses, es podran posar de perfil per a dir que tampoc hi ha per a tant, i 
al final creem que això, que la societat i l’administració no han de ser neutrals en això i que 
per molt que es vulga que es demane que siguem neutrals o això suposara una casualitat, 
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no es pot donar davant d’aquests atacs i considerem això, que amb l’adquisició d’aquests 
llibres, siguen aquests o siguen altres, és una crida forta contra, contra no, a favor perquè 
volem una societat educada en el respecte, l’empatia, la tolerància, no?, en la solidaritat i en 
l’estima, sobretot, cap a, cap als que alguns considerem diferents. Gràcies, al final agrair 
l’adquisició, nosaltres enteníem que aquest era un gest com a resposta a aquella sentència, 
però al final la feina que es faça en aquest sentit totalment agraïda i bona serà. Gràcies.

Sra. De gracia:
Bé, doncs, com ja li he dit, no és que no vullguem acceptar-li el prec, sinó és que nosaltres 
ja estem fent-ho i considerem que no només han de ser uns títols de llibres els que hem de 
treballar en concret, sinó el que hem de treballar és, per a tota la ciutadania, en tots els 
col·lectius de veïns i abastant a una bona educació, que és l’important. Gràcies.

35. 31414/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE ELS SERVEIS DE L'INSS I EL SEPE
Sra. Obiol:
Bon dia de nou.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, formula les següents preguntes:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En març de 2021 vam aprovar en aquest consistori una moció per a demanar el restabliment 
del servei de l’INSS i del SEPE a la nostra ciutat. No obstant això, que sabem que es va fer, 
darrerament hem rebut queixes de la ciutadania per la deficient atenció que han rebut per 
part del SEPE a la nostra ciutat. Per eixe motiu volíem preguntar si:

 El govern municipal ha tingut constància d’aquestes queixes?

 El govern municipal ha rebut alguna resposta a les demandes que el consistori va fer 
en març de 2021?

 Si escau, té previst el govern demanar alguna millora del servei?»

Sr. Jordi Martínez:
Sí, sí que tenim constància de les queixes en els dos espais, perquè jo crec que durant 
aquest temps s’han produït molts fets i quan passes per allí tens constància que s’atén a 
vegades en el carrer i la veritat és que no és el millor servei. Sí que vam tindre contestació 
per part de LABORA i per part de l’INSS, contestacions oficials que estan registrades i 
incloses, jo crec que en el mateix expedient de quan vam sol·licitar en el ple, i jo crec que 
açò ha de ser una qüestió de tots, perquè ací al final el servei sí que, la veritat, és que les 
contestacions que se'ns donen és que s’atén igual, que s’atén en les mateixes condicions, 
que la pandèmia ha sigut limitada en alguns casos i que ha impedit atendre amb normalitat, 
que estava restablint-se tot el servei, però també, per una altra part, tenim queixes, jo crec 
que, tots els que estem per ací tenim algú que ens ha traslladat això. Per tant, nosaltres, jo 
crec hem insistit, tant com a govern, com a corporació en aquestes propostes intentar tornar 
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a proposar a..., en aquest cas, que es normalitze un poc més la situació, és cert que també 
no és que puguem fer poc o no, però voldríem traslladar als responsables polítics, en alguns 
casos més distants, perquè..., però en el que és el LABORA que estem més pròxims, 
intentar traslladar la preocupació que crec que tenim tots del servei que s’ha donat, un poc 
també entenem el tema de la pandèmia, però que es normalitze d’una manera molt millor i 
que es faça un servei molt més regular.

Sra. Obiol:
Sé que és una pregunta i no em tocaria parlar, però del LABORA, nosaltres, no hem rebut 
cap queixa, al contrari, també m’agradaria que constara, és una qüestió més del SEPE.

36. 31437/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA REVISIÓ DE L'IBI 
Llig el prec el senyor González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«El disseny del sistema tributari s'ha de fer pensant en la confiança ciutadana i en contribuir 
a la consecució d'una fiscalitat més justa. En impostos com l'IBI que vénen determinats pel 
valor cadastral, aquest hauria de ser actualitzat per a adaptar-se a les circumstàncies 
actuals i els valors canviants de les zones i també que els criteris pels quals es determina 
eixe valor siguen comprensibles per la ciutadania. De la mateixa manera, com un instrument 
de redistribució de la riquesa que han de ser els impostos, aquests haurien de fer que 
pagara més qui més té. En definitiva es tracta de mostrar respecte pels nostres veïns i 
veïnes i per la importància de pagar impostos en una societat democràtica i moderna. L'IBI 
ha de ser transparent i just, per no deixar cap resquici al dubte, la desconfiança ni malestar 
amb el sistema.

Per tot açò demanem: 

PRIMER.- Actualització del valor cadastral de la ciutat que no es revisa des de l’any 2000 i 
adequar-lo a les condicions actuals dels barris i carrers on s’ubica l’immoble. 

SEGON.- Fer un rebut de l’IBI transparent on conste tota la informació de l’impost que els 
veïns i veïnes abonem per a poder comprendre millor el sentit dels nostres impostos.

TERCER.- Fer una classificació dels immobles amb finalitat no residencial per tal de poder 
aplicar coeficients diferents segons les necessitats de la ciutat.

QUART.- Equiparar, almenys, el descompte en els impostos de les famílies monoparentals a 
les nombroses.

CINQUÉ.- Incrementar l’IBI als grans tenedors d’habitatges buits segons marca l’art. 15. Llei 
2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 7976 de 09.02.2017)».

Sra. Moltó: Moltes gràcies de nou. 
Anem a vore, intentant mirar este prec de diferents maneres, jo primer començaria per 
aclarir que, quan parlem de l’IBI, difícilment podem parlar de qui més té més paga, no? 
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Perquè no estem parlant de cap tipus de tribut que, al final, vaja a fer que paguen aquells 
que tinguen un renda superior. Açò no grava la renda, grava els immobles.

Jo, quan parlem d’IBI, també vull que tinguem clar que actualment el coeficient que tenim en 
la nostra ciutat és el més baix des del 92, que ho hem dit moltes voltes. Està bé clarificar 
determinades qüestions i que els ciutadans les sàpien, perquè a més, últimament hi ha 
moltes notícies sobre l’IBI que no són certes. Per exemple, en la nostra ciutat passa un cas, 
que és que encara que tinguem un coeficient d’un 1%, estem per sota de la mitjana de 
ciutats com la nostra població de gran. I potser parlem, de ciutats que tenen un coeficient del 
0,4, i resulta que la mitja que estan pagant per un immoble és superior a la que paguem en 
Alcoi. On està el secret? Com vostés diuen, en el tema del valor cadastral.

En el valor cadastral nosaltres vam demanar ja una revisió. La vam demanar a l’any 2019. 
Però, el que ens va informar la direcció del cadastre, és que aquestes revisions només es 
poder fer quan siguen casos d’una diferència molt gran entre el valor mitjà de mercat, i el 
valor que hi ha en l’ajuntament. 

L’ajuntament, en aquell moment ens van suggerir la possibilitat d’augmentar eixos valors 
cadastrals un 1,03. Nosaltres no ens vam acollir a eixa possibilitat. De totes maneres, 
tornarem a consultar a la Direcció General de Cadastre si seguim estant en eixa situació per 
tal d’actualitzar. Però el que no seria possible és fer una revisió cadastral detallada segons 
vostés arrepleguen en el prec.

En segon lloc, això de fer el rebut de l’IBI més transparent. A mi m’agradaria que m’explicara 
un poc com es pot fer un rebut de l’IBI més transparent. Vostés saben que el rebut de l’IBI el 
tenim delegat en el SUMA, allí s’arrepleguen tots els conceptes que normativament hagen 
de figurar en aquest tipus de rebuts, i aquells que vullguen tindre més informació saben que 
a través de la seu electrònica de cadastre poden vore inclús on pot trobar-se eixe immoble, 
qui són els confrontants, els metres quadrats de construcció, els metres quadrats de 
superfície útil. Per tant, això m’agradaria que m’ho aclariren.

El fer una classificació dels immobles amb finalitat no residencial. També l’any 2019, saben 
que vam modificar l’Impost de Bens Immobles de la nostra ciutat. És una proposta que en 
este cas va ser treballada amb Podem, i de fet, a dia de hui tenim eixa classificació 
d’immobles. No sé si és perquè vostés voldrien afegir alguna qüestió o no, que s’hauria 
d’estudiar.

Equiparar, almenys, el descompte en els impostos de les famílies monoparentals  i 
nombroses. A mi també m’agradaria; però com moltes voltes he explicat, es tracta d’un 
impost que ve amb una regulació estatal, i de moment eixa possibilitat no es permet a la 
regulació d’aquest impost. S’aplica a les famílies nombroses, però no a les monoparentals. I 
no podem nosaltres, com hem fet amb la resta de taxes de l’ajuntament, regular aquesta 
possibilitat.
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I el tema d’incrementar l’IBI als grans tenidors. També saben que ho tenim arreplegat ja a la 
nostra ordenança, i el que portem treballant, perquè sí que és intenció de poder-ho aplicar 
en aquest ajuntament, el que estem treballant en el departament, és la fórmula per poder-ho 
aplicar; perquè, on estem trobant-nos problemes, és a l’hora de demostrar que un habitatge 
puga estar buit o no.

Sr. González: A vore, respecte al... bé, primer deixa clar que no...que creiem al final que, el 
que plantejàvem nosaltres al final de l’IBI, creiem que no acaba de ser del tot just per moltes 
coses, no?

Una, l’actualització del valor cadastral que diem que, al final, entenem que podria suposar un 
augment de molts immobles, i que al final muntara el impost, però que es podria després 
compensar regulant el percentatge, no? Bé, al final, si no es pot fer, entenem que al final no 
sabem la diferència de valor, però entenem que des de fa vint anys fins ara, entendríem que 
s’hauria de poder fer, però bé...

Després, pel que comentava de per què no creiem que no és transparent o per què no se 
sap. Al final entenem que ja no tant... tu saps el teu valor cadastral, saps l’impost i saps el 
que et toca pagar; però no saps per què... els criteris pels quals els valors cadastrals del teu 
immoble són els que són. I molta gent al final, el que diu vosté, ha de poder... ha d’anar a la 
pàgina web i vore el seu cadastre, vorà el valor que té, però, tot i això, crec que no s’explica 
massa bé com... perquè el valor és el que és. Potser podríem mirar alguna forma de fer-ho. 
Sé que, potser, no depén també de l’ajuntament, però al final s’ha de buscar alguna forma 
perquè en el rebut es mirara.

El de les famílies monoparentals. També sabem que no es pot bonificar directament, però sí 
que sabem que es pot equiparar en les ajudes que es puguen donar i equiparar-ho al de les 
famílies monoparentals, perquè s’està fent a altres llocs, i això sí que es pot fer. No en l’IBI 
directament, en les bonificacions de l’IBI, però es poden... jo entenc que sí que es pot fer.

I després, que més... ―en quin tema es plantejava, ara mateix no ho sé―, però bé, al final 
és això. Jo crec que hi ha coses que sí que es poden fer perquè s’estan fent en altres llocs. 
I, al final, si no es volen fer, entenc que són complicades i entenc que són difícils, però hi ha 
coses que sí que es poden fer, perquè entenem que s’estan fent en altres llocs.

Sra. Moltó: A vore, jo crec que en este cas la complicació no és un problema, perquè la 
voluntat existix de, sí hi ha qualsevol cosa que puguem millorar, millorar-la; però, en el cas 
de les famílies monoparentals i nombroses que vosté diu, és que a l’impost, açò ha passat 
per informes tècnics, i els tècnics municipals ens diuen que açò, ara com ara, no es pot fer, 
no es pot regular, i no perquè aquest govern no haja volgut. Que es poden fer via 
subvencions..., doncs, per exemple, en les subvencions que tenim a... però no en el mateix 
impost, ja estaríem parlant d’unes subvencions a part. Per exemple, nosaltres en aquells 
casos que estiguen parlant de famílies que tenen pocs recursos, podrien acollir-se a eixa 
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subvenció que tenim per a les famílies que no tenen suficients recursos. Perquè, quan 
parlem de bonificar a famílies nombroses i monoparentals, tinguem en compte que no 
sempre estem parlant de famílies que puguen tindre pocs recursos, que s’ha de tindre en 
compte. 

Després, en el tema de l’actualització del valor cadastral, doncs, és el que li he dit. No és 
que no hàgem fet eixa tasca des d’aquest ajuntament. Ho vam demanar, ens vam reunir 
amb la Direcció General del cadastre. A més va ser una proposta del grup Compromís a 
l’any 2019, que ja els vam acceptar, i la resposta per part de la Direcció General del 
Cadastre és la que li trasllade. Nosaltres, com l’any passat, no sé si per la pandèmia, no es 
va enviar eixe coeficient de regularització dels valors cadastrals. Enguany l’hem sol·licitat, 
estem esperant a rebre una resposta. De totes maneres, vam aprofitar també aquelles 
reunions també per a erigir-se com a punt de cadastre en la nostra ciutat. De manera que, si 
hi haguera algun ciutadà que tinguera o considerara que té uns valors cadastrals que no són 
adequats, podria presentar la seua reclamació en aquest ajuntament, i nosaltres ho podríem 
traslladar a cadastre.

I en el tema de fer el rebut de l’IBI més transparent. Com li dic, difícilment en el rebut podem 
explicar d’on sorgixen tots eixos valors cadastrals. S’hauria de pensar en algun altre tipus de 
sistema que puga... jo crec que al final és més una qüestió de conscienciació, que la gent 
sàpia d’on venen els seus impostos, què és el que esta pagant i a què es destinen, que al 
final és el que decidim en esta ciutat quan aprovem un pressupost, que és on es destinen 
els impostos que arriben de la gent. Jo crec que ací els partits polítics tenim una important 
tasca que fer, que a voltes pareix que ens tirem pedres contra la nostra pròpia teulada, 
perquè és la nostra tasca, saber gestionar de la millor manera eixos diners que, al final, no 
són nostres, per a la nostra ciutat.

37. 31263/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREC ACTES DE COMISSIONS EN CARPETA DE SECRETARIA
El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, presenta el 
siguiente ruego:

«En el apartado home/secretaría del disco TIRISITI2 (G), se encuentran disponibles todas 
las actas de los plenos y JGL desde 1994 hasta la actualidad. No ocurre así en el caso de 
las comisiones informativas, que desde 2019 hasta la actualidad no se suben dichas actas.

Aunque es cierto que se nos facilitan las diferentes actas directamente a los componentes 
de las comisiones, no siempre están al alcance de todos los concejales, que en algunos 
casos no tenemos acceso a actas anteriores o de finales de la anterior legislatura.

Entendiendo que lo correcto sería que estas actas estuvieran aquí disponibles para su 
consulta, y puesto que en el caso de Plenos y JGL así ocurre, traslado al Gobierno el 
siguiente RUEGO:
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- Que se actualicen lo antes posible las carpetas de las distintas comisiones informativas 
con sus correspondientes actas».

El Sr. Marcos Martínez, lee el siguiente ruego:

«Sí, en el disc G:, en l’apartat home/secretaria, s’encontren disponibles les actes dels plens, 
juntes de govern i comissions informatives des de 1994 fins a l’actualitat. Açò ocorre en el 
Plenari i en la Junta de Govern; no obstant, les comissions informatives, des de 2018 sí que 
estan completes, i a partir de 2019 deixen de fer-se.

Aleshores, és cert que ens faciliten l’esborrany de les actes per correu a tots correctament, 
però no sempre està a l’abast de tots i, en alguns casos, per exemple el final de legislatura 
anterior, nosaltres no tenim accés.

Aleshores, no estaria de més que, ja que es fa en els Plens i en les Juntes de Govern que 
es munten o es pugen a esta plataforma i la tenim tots a mà allí, en l’ordinador del despatx, 
doncs que s’actualitzara les actes de les comissions informatives, que pense jo que no és 
una cosa massa... simplement muntar-la quan s’aprove, i j a està. Eixe seria el prec que 
faria al respecte».

Sra. Sanjuán: Moltes gràcies de nou.
A vore, a finals de 2019 o principis de 2020, aquest ajuntament va posar en marxa un nou 
programa per a millorar la gestió administrativa del mateix ajuntament, i vam instal·lar el 
MyTAO. A partir d’eixe moment, en eixa ubicació que vosté comenta de G: ja no es 
publiquen aquestes actes, però, directament, quan es firmen les actes de les comissions 
informatives per el president-a secretari-ària, automàticament pugen a una carpeta que hi ha 
en MyTAO, que és el llibre d’actes. Ací estan totes les actes una volta firmades per els 
presidents-es, secretaris-àries. 

De totes maneres, nosaltres estem treballant perquè, igual que les actes dels plenaris i de 
les juntes de govern  estan pujades a la web, estem treballant perquè eixes actes siguen  
públiques; però no és tan fàcil com vosté diu perquè hem trobat algun entrebanc. De tota 
manera, continuem treballant en eixa possibilitat, i igual que estan les dels plenaris i juntes 
de govern, estarien eixes.

Sr. Marcos Martínez: Bé, sí, jo per exemple he portat un correu de la junta de govern, de la 
última pre-acta, i és molt simple, «Se informa que el documento adjunto puede contener 
datos... ―Ah, no, perdona― La pre-acta que se remite está pendiente de aprobación en la 
próxima sesión de la Junta de Gobierno Local, y cuando se acabe se dejará copia en el 
siguiente directorio  de G:/home/Secretaria/Actas de Junta de Gobierno Local tal», ja que 
s’empre, quan s’aprova, eixe mateix arxiu que s’ha enviat per correu, pujar-lo a la carpeta 
corresponent, o siga, que són trenta segons de faena. I des de Mytao a voltes dona 
problemes; a voltes no es pot accedir, jo el dimecres per la nit va ser impossible; ha de ser 
pel TAOMobil moltes voltes, i bé, crec que no és una cosa de dir... és que és una faena de 
tres dies. No, no, simplement és, una volta s’aprova l’acta pujar-la, com es fa a les de  la 
Junta de Govern Local o als plenaris. Gràcies.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
/G:/home/secretaria/Secretaria-2021/home3/Secretaria/Actas


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566041374053530 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. Sanjuán: Ho mirarem, però sí que tenim una ferramenta que en principi ha de ser la 
ferramenta que hem d’utilitzar tots, tant per a pujar les actes, com per a treballar a l’hora de 
penjar mocions, precs, preguntes i tot, hauria de ser la mateixa ferramenta la que utilitzem 
tots per a tot. De tota manera, hem arreplegat la seua proposta i, com li dic, si podem penjar-
les a la web, seran públiques, per tant, tot el món tindrà accés.

38. 31270/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREGUNTES GRUP DE NETEJA CASA CONSISTORIAL
El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy presenta las 
siguientes preguntas.

«Respecto al grupo de personal dedicado a la limpieza de este edificio,

¿Cuántas personas componen dicho grupo y cuántas deberían componerlo?

¿Quedan plazas por cubrir debido a bajas o jubilaciones?

¿El número de efectivos es el adecuado para el buen desarrollo de su actividad?»

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Sí, esta pregunta es va fer en la comissió informativa 
i, donat que el senyor Belda ens va dir que preguntaria al respecte, per si faltava alguna 
cosa, doncs, clar, jo quan vaig registrar la pregunta no sabia que es preguntaria, doncs, de 
pas, si pot completar en alguna cosa el que es va dir en comissió, doncs, li ho agrairia.

Sr. Alcalde: No li ho contestarà el senyor Belda, sinó el senyor Martínez.

Sr. Jordi Martínez: Sí, perquè depén... el servei depén un poc de la Inspecció General de 
Serveis.

A vore, nosaltres, abans de la licitació que es va produir de tota la neteja d’edificis públics, 
en la Casa Consistorial teníem un grup que era de 7 persones, 4 en la Casa Consistorial, 2 
en la Casa de la Cultura i 1 en el Museu Arqueològic. A partir del nou contracte, considerem 
que van millorar les condicions de la Casa Consistorial perquè ara tenim 5 persones, que 
tret en metres quadrats fan un mitjana inferior al que està fent-se per treballador en el que és 
la contracta. 

I sí que és cert que en algun cas hem tingut algun problema amb alguna baixa o amb alguna 
jubilació, però propi de l’administració. És a dir, doncs, es fa la referència a Personal, es 
busca en la borsa, es pot tindre alguna dificultat, però la intenció és de cobrir totes les baixes 
que hi haja i que el servei no es ressenta. I, sobretot, que jo crec que ha millorat en el 
número de persones, en este cas en un 20 %.

I creiem que el número d’efectiu és l’adequat, l’adequat no, l’hem millorat i creiem que és 
l’adequat per a l’activitat.
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PRECS I PREGUNTES:
39. REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ
COMENTARI RESPECTE ALS PROBLEMES HAGUTS A LA BORSA DE 
TREBALLADORS DEL CEEM
Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Només fer un comentari respecte a la borsa de 
treball  que s’ha obert per als treballs... dels treballadors del CEEM. Hi ha hagut problemes 
en l’aplicació o en la pàgina web de conselleria, com altres voltes s’han presentat per a 
ajudes o pel que siga, també hi ha hagut problemes de col·lapse de la pàgina o de no poder 
accedir, el que ha significat que molta gent no ha pogut presentar esta opció. Simplement 
que es comunicara este aspecte i que es posara un poc d’atenció a l’hora que es facen 
aquestes coses perquè passen, no sé per què passaran, evidentment, però que s’estiga un 
poc damunt del tema perquè quan es presente una ocasió que la gent es puga presentar, 
doncs, puguen realment accedir a la plataforma. Gràcies.

Sr. Alcalde: Ho traslladarem a l’IVASS

Sra. Obiol: A vore, a vore... no que estaves tu, no et movies, estaves congelat, estava 
congelat!

40. REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ
PREC PERQUÈ NO S’UTILITZE AQUEST TORN DE PRECS I PREGUNTES COM UN 
TORN DE PARAULES
Sra. Obiol: Jo volia fer un prec a tota la Corporació perquè... que ve arran de l’ús d’aquest 
torn de precs i paraula, sobretot, perquè vaig acabar molt enfadada en l’últim plenari. En 
este plenari ha anat molt bé, ha sigut molt amable tot, i per tant, potser poguérem fer-ho 
sempre així. Sé que és difícil, però ho podríem fer. Però, és que en aquest últim torn de 
paraula hem sentit discursos de part, no? Hem escoltat també auto preguntes als mateixos 
membres del govern, que ja havien tingut temps de parlar; i ja, en l’última ocasió, vam 
escoltar un text que podria ser un article d’opinió, molt interessant, però que, personalment, 
crec que no és el lloc per a fer-ho. I, per tant, també sé que quan ens presentem a una 
elecció juga una qüestió d’ego, i ací m’incorpore, que ens agrada que ens escolten i, per 
tant, creiem que tenim coses interessants per a dir, i segurament ho són així, però, 
m’agradaria que no oblidaren que ací rau la sobirania popular del nostre poble i que, per 
tant, no utilitzarem aquest torn de paraules si és un prec, i ho faig com un prec per a fer 
precs que no hagen pogut cabre, que és el que jo entenc que ha de ser açò, que no hagen 
pogut cabre en l’ordre del dia, i que poguérem traslladar-los en este moment últim de la 
paraula. I  simplement això. Gràcies.

Sr. Alcalde: No s’accepta el prec perquè, evidentment, dins de la sobirania popular hi ha 
llibertat de cada grup d’intervindre lliurement en aquest plenari. Jo, com a president 
democràtic d’aquesta corporació no vaig a limitar ni a condicionar com volen utilitzar els 
seus temps, com volen participar, com volen expressar la seua opinió i com volen traslladar 
també, a la ciutadania, els diferents grups les seues posicions. I jo crec que em correspon a 
mi eixe paper, democràticament, perquè així ho han decidit el ciutadans, i vaig a intentar 

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: 14157566041374053530 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

dins de… doncs, també el que és la reglamentació i el que és el funcionament del Plenari, 
que els diferents grups polítics puguen expressar-se lliurement en aquest Plenari.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 11:50 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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