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Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------

En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 3 de diciembre 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 de 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. Saludem a tots aquells que ens segueixen a través de les xarxes 
socials de l’Ajuntament d’Alcoi i del canal YouTube. Anem a iniciar la sessió ordinària del 
plenari.

1. 31650/2021 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 
03-09-2021 (ORDINÀRIA)
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 03-09-2021 
(ordinaria), 

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 (1), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y 
el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, adopta el siguiente acuerdo:

Único: Aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 03-09-2021 (ordinaria), 

2. 31650/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde: 
Volem Felicitar el grup Marcel el Marcià, que ha guanyat el premi Cales Santos al millor disc 
de música familiar en valencià amb Secrets guardats dins d’una caixa dins d’un calaix. Són 
uns guardons impulsats per l’Institut Valencià de Cultura.
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3. 31562/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE 
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, TERCER TRIMESTRE DE 2021.
Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece: 

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en 
las Administraciones Públicas:

1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

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

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

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

Ejercicio: 2021 Trimestre: Tercero

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Pendiente de 
reconocimiento

obligación
Facturas o documentos justificativos que al 

final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de 

facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes

reconocimiento
(PMOPR) Número Importe

 total

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 232,97 26 95.220,45
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Inversiones reales 152,42 3 756,25
Sin desagregar 122,24 41 72.365,53
TOTAL 185,01 70 168.342,23

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. 32570/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2021/05.
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 (1), 
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), adopta el siguiente acuerdo:

Único.- Reconocer el crédito que se señala en la siguiente operación contable, con 
imputación a la partida presupuestaria correspondiente:
N.º operación Fase Aplicación Importe Tercero
220200044032 OPA 2021 08111 92200 46700 

APORT.CONSORCIO 
COM.C.COM.VALENCIANA

22.977,24 € P4600041J CONSORCI DE LES 
COMARQUES CENTRALS 
VALENCIANES

 y cuyo crédito total se encuentra retenido en las RC siguientes: 
N.º operación Fase Aplicación Importe
220210000022 RC 2021 08111 92200 46700 5.000,00 €
220210033863 RC 2021 08111 92200 46700 17.977,24 €

5. 32573/2021 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP. 2021/9.
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 
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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 (1), 
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/2021/10008, por un importe total de 512,56 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920210011796, Tercero: PEREZ TOMAS JORGE, importe: 
30,00 € y termina con la operación ADO nº 920210013894, Tercero: SECURITEC 
ALCOY SL, importe: 78,59 €.

6. 32466/2021 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
ACTUALITZACIÓ DE RESPONSABLES DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ 
DE DADES PERSONALS.
En relación con el expediente de actualización de responsables de seguridad en materia de 
Protección de Datos de carácter personal, que cuenta con los siguientes antecedentes:

 La Comisión de responsable de protección de datos está formada por:
  Luis Molina Jaén, como Responsable de Seguridad de Aspectos 

Jurídicos.
 Juan Antonio Vilaplana Espí, como Responsable de Seguridad de 

Aspectos Técnicos.
 Pablo Llodrá Galla, como Responsable delegado de Seguridad  de 

Aspectos Jurídicos.
 Pedro José Ramiro Zafra, como Responsable delegado de Seguridad de 

Aspectos Técnicos.
 El Concejal delegado de Modernización de la Administración, como 

Responsable de Seguridad en materia de Protección de Datos.
 Debido al nombramiento de un nuevo concejal, así como a la modificación de la 

denominación del Área responsable en materia de protección de datos, se propone 
nombrar como nuevo Responsable de Seguridad en materia de protección de datos 
a D. Jorge Gabriel Segura Alcaraz, concejal delegado de Innovación, Industria y 
Actividades, Sociedad Digital,  en sustitución de D. Alberto Belda Ripoll.
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 Debido a la baja por Comisión de Servicios de Pablo Llodrá Galla, se propone 
nombrar como Responsable delegado de Seguridad de Aspectos Jurídicos a D. 
Hermelando Linares Seguí.

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

PRIMERO.- Mantener la Comisión responsable de Protección de datos formada por lo 
siguientes funcionarios:

 Luis Molina Jaén, como Responsable de Seguridad de Aspectos Jurídicos.
 Juan Antonio Vilaplana Espí, como Responsable de Seguridad de Aspectos 

Técnicos.
 Pedro José Ramiro Zafra, como Responsable delegado de Seguridad de 

Aspectos Técnicos .

SEGUNDO.- Nombrar como nuevo Responsable de Seguridad en materia de Protección de 
Datos a D. Jorge Gabriel Segura Alcaraz, concejal delegado de Innovación, Industria y 
Actividades, Sociedad Digital,  en sustitución de D. Alberto Belda Ripoll.

TERCERO.- Nombrar como nuevo Responsable delegado de Seguridad de Aspectos 
Jurídicos a D. Hermelando Linares Seguí, en sustitución de D. Pablo Llodrá Galla.

7. 30361/2021 JOVENTUT 
APROVACIÓ DEL «I PLA JOVE D’ALCOI 2022-2026»
Les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur de la 
societat valenciana. Tant la Generalitat com les diferents administracions públiques 
implicades, i també la societat en general, han d’assumir la necessitat d’unes sòlides 
polítiques de joventut, no sols com un conjunt de garanties i drets per al desenvolupament 
dels nostres joves sinó també com un element estratègic de desenvolupament social.

L’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, adoptada per 
l’Assemblea General de l’ONU al setembre de 2015, que va entrar en vigor oficialment l’1 de 
gener de 2016, estableix un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, 
amb la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia. En el món actual, les 
persones joves ja no volen únicament ser informades sobre les polítiques públiques, els 
plans i els models de desenvolupament que els impacten; volen dissenyar-los, prendre les 
decisions i ser el vehicle que els implementen. Com a joves volen tenir un rol actiu mitjançant 
el paper principal de la participació juvenil significativa en tots els nivells de presa de decisió, 
per a garantir un desenvolupament sostenible, un creixement econòmic inclusiu, la promoció 
de societats pacífiques i l'erradicació de la pobresa.
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Per a aconseguir aquests objectius cal que les polítiques de joventut es dissenyen i 
s’executen de manera integral i transversal, amb la implicació necessària de les diferents 
administracions i de la societat civil.

Des d’aquestes primeses, el I Pla Jove d’Alcoi 2022-2026 es presenta amb vocació de ser 
l’instrument per a la implementació de polítiques locals de joventut per als pròxims anys. Un 
instrument construït col·lectivament, amb les aportacions de diferents actors socials i 
institucionals i, de manera protagonista, amb les contribucions de les joves i dels joves 
alcoians.

Com es pot veure al llarg del document, Alcoi disposa de variats i notables recursos i actius 
per a la joventut. No obstant això, la tasca encarregada ha consistit a esbrinar, des d’un punt 
de vista crític i amb base participativa, quines àrees de la vida de les i dels joves tenen un 
recorregut de millora a Alcoi.

És, per tant, un instrument d’utilitat per als diferents equips tècnics de l’Ajuntament, 
especialment en allò que fa referencia a l’enquesta realitzada a una àmplia mostra de joves. 
S’ha dissenyat seguint el camí dels estudis sociològics de joventut que es realitzen en 
l’àmbit estatal, la qual cosa els permetrà realitzar comparacions amb altres escales 
territorials. També és un instrument amb caràcter viu que ha de sotmetre’s a seguiment en 
els pròxims anys.

La Constitució espanyola, en l’article 9.2, estableix el mandat, als poders públics, de 
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què 
s’integra siguen reals i efectives,   i també el de remoure els obstacles que impedisquen o 
dificulten la seua plenitud, i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, 
econòmica, cultural i social. D’altra banda, i de forma més específica, en l’article 48 consagra 
el deure, per als poders públics, de promoure les condicions per a la participació lliure i 
eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. La Convenció 
sobre els Drets de l’Infant (CDI), tractat internacional de les Nacions Unides firmat pels 
estats en 1989, reconeix els drets de la infància. És necessari desenvolupar el dret a estar 
protegits a partir de les polítiques de prevenció, detecció, protecció i reparació.

La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la generalitat Valenciana, de polítiques integrals de 
Joventut, en el seu article 35. Competències dels ajuntaments diu:

1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la 
normativa bàsica de règim local i l’autonòmica que puga desenvolupar-la, i dins de 
les seues possibilitats, tenen atribuïdes, als efectes del que estableix aquesta llei, les 
competències següents:

a) Participar en la planificació en l’àmbit autonòmic de les polítiques juvenils i impulsar 
les actuacions que es duguen a terme al municipi.

b) Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l’àmbit municipal, de 
conformitat amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d’aconseguir els 
objectius de la planificació global, establisca l’EVJ.

c) Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.
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d) Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de joventut amb 
un procediment que garantisca la participació, si escau, dels consells de la joventut, 
de les associacions juvenils i les persones joves en general del seu àmbit territorial.

e) Elaborar, si escau, programes i accions d’àmbit municipal que faciliten l’autonomia 
personal de la joventut i que promoguen hàbits de vida saludables i actituds 
responsables, solidàries i de respecte a la diversitat, d’acord amb la planificació 
global.

f) Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació i 
d’oci educatiu, d’acord amb les necessitats de la localitat.

g) Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la infància, 
l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau, dinàmiques de 
desigualtat.

h) Promoure la creació d’equipaments i espais públics per a la joventut.
i) Desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la 

joventut del municipi.
j) Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la 

prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit 
associatiu juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut.

k) Donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals de la joventut, com a 
òrgans de consulta, assessorament i participació del col·lectiu jove, en el disseny de 
les polítiques de joventut d’àmbit municipal que els són pròpies.

l) Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització d’estudis que siguen 
d’interès per a la joventut.

m) Vetlar per la formació permanent dels seus empleats públics que gestionen polítiques 
juvenils.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas, el Pleno 
del Ayuntamiento, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos 
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (1), PODEM (1), GUANYAR ALCOI (2), así como del concejal no adscrito, el 
señor Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), y con la abstención del concejal del grupo 
municipal VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:

Únic.- Aprovar el «I Pla Jove d’Alcoi 2022-2026»

Sr. Alcalde: Senyora Baca, si vol fer una introducció al punt?

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

En primer lloc m’agradaria agrair a totes les persones que han participat en l’elaboració 
d’aquest pla. Dir que han sigut més de 1.200 joves de manera directa, 65 associacions, 15 
departaments, 5 entitats empresarials i d’innovació i, com no, a tots els grups polítics que 
han aportat en la seua visió. Inicialment volíem crear un instrument que ens ajude a 
planificar les polítiques que anem a dur endavant en Joventut des d’ara i durant els propers 
anys, i també incorporar una visió crítica des d’allò que es pot millorar, no?
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Aquest pla també es nodrix de l’estratègia de Joventut i del Pla d’Infància i Adolescència, i 
s’estructura en dos fases. Una que és la fase de diagnòstic, en la qual tenim informació 
sociodemogràfica sobre la població jove i la situació que estan vivint, i l’altra, un Pla 
d’accions concretes dins dels àmbits de l’oci, temps lliure, salut, educació i formació, entorn 
ambiental saludable, ocupació, participació social, emancipació i accés a l’habitatge, valors i 
àmbit relacional.

Hi ha actuacions que ja s’estan fent per part dels diferents departaments, i altres que 
haurem de desenvolupar durant els propers anys.

Dir simplement que... bé, que en breu comunicarem la presentació oficial d’aquest pla. 
Estem elaborant diferents infografies per també donar una major facilitat i per poder accedir 
de manera directa als joves. I bé, donar les gràcies per les vostres aportacions, sincerament. 
I espere que el vot siga favorable de tots, perquè d’alguna forma volem que açò siga  
col·lectiu, i que adquirisca el compromís de dur-ho endavant entre tots. Moltíssimes gràcies.

8. 31650/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 4743 FINS 
A LA NÚM. 5167 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 29 de octubre de 2021, núm. 4743, al 24 de noviembre de 2021, núm. 5167.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9. 34023/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN CENTRE DONA 24 HORES A ALCOI
El grupo municipal Partido Popular presenta la siguiente moción:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Red de Centros Mujer 24 horas de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, 
perteneciente a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es un 
recurso público gratuito de centros integrados por equipos multidisciplinares para procurar 
atención integral a las mujeres víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, agresiones 
sexuales, abusos sexuales y acoso sexual.

Dentro de esta red, los centros Mujer Rural pretenden dar asistencia a las víctimas de 
violencia de género de los municipios con mayores dificultades de acceso al recurso 
integral, exclusivo y especializado. El Centro Mujer Rural ubicado en Elda es un centro 
itinerante que atiende a las mujeres de las comarcas del Alto Vinalopó, Medio Vinalopó, 
L’Alcoià, El Comtat, La Costera y La Vall d’Albaida. Por lo tanto, ofrece servicio a 105 
municipios con una población total de 519.988 habitantes.
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La actual distribución geográfica de los Centros Mujer 24 horas pone de manifiesto el vacío 
de cobertura en el territorio correspondiente a Alcoy y las comarcas de L’Alcoià y El Comtat. 
Esta situación obliga a que las víctimas de violencia tengan que desplazarse desde 
cualquiera de las 105 poblaciones que conforman estas comarcas a Elda para una cita 
presencial. Otra opción es esperar la llegada del equipo itinerante a su municipio o uno 
cercano, como ocurre en el caso de Alcoy, con citas presenciales una vez a la semana: No 
obstante, los colectivos y entidades que trabajan en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres alertan de que esta frecuencia semanal no está garantizada.

La reflexión que hacen estos colectivos y que les lleva a reivindicar un centro más próximo 
es que el maltrato físico, psíquico, la violencia sexual, las agresiones, abusos, el acoso, no 
tienen horario ni días concretos y las situaciones de especial gravedad y urgencia requieren 
cita presencial. 

Estos colectivos consideran los centros Mujer 24 horas como una herramienta fundamental 
para una rápida intervención. Y destacan, además, su capacidad para acreditar como 
víctima a las personas que padecen violencia de genero, aunque no denuncien, lo que les 
permite optar a ayudas de emergencia. 

El anuncio de un nuevo centro en Xátiva, realizado por la vicepresidenta y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a mediados de octubre, no resuelve el 
problema para Alcoy y la comarca: solo traslada el inconveniente de los desplazamientos del 
sur al norte, siguiendo sin un centro de referencia que garantice la atención presencial.

Es patente la necesidad de un Centro Mujer en Alcoy para dar cobertura a la ciudad y las 
poblaciones más próximas, para una mejor cobertura de estas poblaciones, una respuesta 
más rápida y una atención  más cercana.

Conocedores de los contactos realizados por la Concejalía de Políticas Inclusivas e Igualdad 
para implantar un centro Mujer 24 horas en Alcoy, el alcance de este recurso para las 
víctimas de violencia de género y para los colectivos que trabajan en este ámbito hace 
necesario reforzar esas gestiones con el apoyo y el compromiso unánime de toda la 
corporación a través de una petición formal al Gobierno valenciano.

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

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas la creación de un Centro Mujer 24 horas ubicado en Alcoy.”

Sr. Alcalde:
Crec que la moció la llegirà el representant d’ACOVIFA Té la paraula.

Sr. Aura:
Bon dia a totes i a tots.
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El senyor Gabriel Aura Borrajo, representant de l’entitat ACOVIFA, llig la següent moció:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Red de Centros Mujer 24 horas de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, 
perteneciente a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es un 
recurso público gratuito de centros integrados por equipos multidisciplinares para procurar 
atención integral a las mujeres víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, agresiones 
sexuales, abusos sexuales y acoso sexual.

Dentro de esta red, los centros Mujer Rural pretenden dar asistencia a las víctimas de 
violencia de género de los municipios con mayores dificultades de acceso al recurso 
integral, exclusivo y especializado. El Centro Mujer Rural ubicado en Elda es un centro 
itinerante que atiende a las mujeres de las comarcas del Alto Vinalopó, Medio Vinalopó, 
L’Alcoià, El Comtat, La Costera y La Vall d’Albaida. Por lo tanto, ofrece servicio a 105 
municipios con una población total de 519.988 habitantes.

La actual distribución geográfica de los Centros Mujer 24 horas pone de manifiesto el vacío 
de cobertura en el territorio correspondiente a Alcoy y las comarcas de L’Alcoià y El Comtat, 
el cual ya se ha reforzado con aumento de profesionales. Esta situación obliga a que las 
víctimas de violencia tengan que desplazarse desde cualquiera de las 105 poblaciones que 
conforman estas comarcas a Elda para una cita presencial. Otra opción es esperar concertar 
la llegada del equipo itinerante a su municipio o uno cercano, como ocurre en el caso de 
Alcoy, con citas presenciales, a demanda, una vez a la semana: No obstante, los colectivos 
y entidades que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres alertan de que esta 
frecuencia semanal no está garantizada.

La reflexión que hacen estos colectivos y que les lleva a reivindicar un centro más próximo 
es que el maltrato físico, psíquico, la violencia sexual, las agresiones, abusos, el acoso, no 
tienen horario ni días concretos y las situaciones de especial gravedad y urgencia requieren 
cita presencial. 

Estos colectivos consideran los centros Mujer 24 horas como una herramienta fundamental 
para una rápida intervención. Y destacan, además, su capacidad para acreditar como 
víctima a las personas que padecen violencia de genero, aunque no denuncien, lo que les 
permite optar a ayudas de emergencia. 

El anuncio de un nuevo centro en Xátiva, realizado por la vicepresidenta y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a mediados de octubre, no resuelve el 
problema para Alcoy y la comarca: solo traslada el inconveniente de los desplazamientos del 
sur al norte, siguiendo sin un centro de referencia que garantice la atención presencial.

Es patente la necesidad de un Centro Mujer en Alcoy para dar cobertura a la ciudad y las 
poblaciones más próximas, para una mejor cobertura de estas poblaciones, una respuesta 
más rápida y una atención  más cercana.
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Conocedores de los contactos realizados por la Concejalía de Políticas Inclusivas e Igualdad 
para implantar un centro Mujer 24 horas en Alcoy, el alcance de este recurso para las 
víctimas de violencia de género y para los colectivos que trabajan en este ámbito hace 
necesario reforzar esas gestiones con el apoyo y el compromiso unánime de toda la 
corporación a través de una petición formal al Gobierno valenciano.

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

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy se comprometa a realizar las gestiones para 
restablecer unos días fijos a la semana de atención presencial del equipo centro 
Mujer 24 horas itinerante de Elda, así como la atención, en caso de urgencia, como 
ya se está realizando, para garantizar el servicio con una asistencia de calidad en 
vistas a la creación de un Centro Mujer 24 horas fijo en Alcoy.” 

Sr. Aura:
Gracias.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Iniciarem el debat.

Sr. Abad:
Si. ¿Se me oye? Buenos días a todos a los presentes en el salón de plenos y a los que nos 
siguen desde casa. Ya no nos sorprende que el Partido Popular se decante por estas 
propuestas ideológicas de izquierdas  que no solucionan el verdadero problema sino todo lo 
contrario, pero lo mejor es que mencionan en la exposición de motivos a Mónica Oltra, que 
es la Consellera de Políticas Inclusiva e Igualdad, una Consellera que ha ocultado y 
silenciado, según ha revelado la Fiscalía, las pruebas de abuso de su marido a una menor. 
Señores del Partido Popular, en lugar de presentar esta moción lo que deberían haber traído 
al Pleno es una moción para reprobar a Mónica Oltra, porque desde que existe el Ministerio 
de la desigualdad, mientras todos ustedes no vean la realidad y mientras continúen 
alentando y publicitando la mal llamada “Violencia Machista”, la “Violencia de Genero” o 
como la quieran llamar, mediante sus chiringuitos ideológicos, sus circos y teatros 
feministas, el problema no solo persistirá sino que irá aumentando y lo que es aún peor, 
seguirán habiendo cientos de mujeres víctimas de violencia. No hace falta darse cuenta de 
que las necesidades de las víctimas de violencia intrafamiliar no tienen horario, es más, ni  
siquiera género, como se empeñan en hacernos ver. Los recursos económicos para paliar 
las deficiencias de una ley, mal estructurada, desde su comienzo, no son suficientes y a la 
vista está. A nuestro juicio, este gobierno nacional no sabe por donde anda y más le valdría 
invertir ese dinero eficazmente en proteger a todas las víctimas, sin necesidad de 
clasificarlas por categorías, pero gastarse casi 600 millones de euros en un ministerio que 
únicamente se ha creado para colocar a sus enchufados, no soluciona de raíz el verdadero 
problema. Le hice llegar al Sr. Ruiz unas enmiendas que dicen así:

“Que el Ayuntamiento de Alcoy se comprometa a:
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En vistas a la creación de un Centro Mujer 24 Horas fijo en Alcoy, que este sirva para 
acoger tanto a mujeres, hombres, niños y ancianos y preste una mejor atención a las 
víctimas de violencia intrafamiliar en Alcoy y poblaciones más próximas.

Y que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la autoridad competente para dotar de material y 
medios necesarios a la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Alcoy y poblaciones 
más próximas, con el fin de poder prestar un servicio y atención a las víctimas de violencia 
intrafamiliar.”

Gracias.

Sr. Alcalde:
Crec que les intervencions les voldrà fer el Partit Popular, en aquesta moció?, (….) en 
segona intervenció, d’acord. Doncs si vol fer ús del segon torn, si té alguna cosa més a dir?

Sr. Abad:
Bien, en Castellón tenemos 3 centros 24 horas para mujer, en Valencia tenemos 2 y en la 
provincia de Alicante tenemos 4, nosotros pensamos que crear otro centro aquí en Alcoy no 
es necesario, porque..., la verdad es que se están creando más centros pero el problema no 
se está evitando, entonces lo vemos totalmente innecesario, lo que si que vemos necesario 
es que los que tienen que aplicar la ley y los que tienen que controlar estos  crímenes de 
violencia son los que tienen que tener más medios y más recursos para poder paliar y 
contrarrestar toda esta violencia que están sufriendo tanto mujeres, niños y ancianos. Nada 
más que añadir.  

Sra. Payá:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Sr. Abad, invitamos todos los miembros de la 
Corporación a que conozca la entidad, a que conozca como trabajan las entidades como 
ACOVIFA. La moción inicial estaba consensuada, trabajada con la entidad desde sus 
inicios. La enmienda del Partido Socialista está acordada con la entidad, el texto está 
consensuado con todos los grupos políticos, con el visto bueno de la entidad, y dado que 
sus enmiendas desvirtúan el objeto de la moción, rechazamos sus enmiendas. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Passem a votació la moció en els termes que ha sigut llegida pel representant 
d’ACOVIFA.

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

10. 34023/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ DE SUPORT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
El grupo municipal Partido Popular, presenta la siguiente moción:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue 
aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular cumple con 
una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado 
para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades.

El Gobierno PSOE - Unidas Podemos ha acordado derogarla introduciendo enmiendas, en 
el trámite correspondiente, a la Proposición de Ley sobre modificación de dicha Ley de 
Seguridad Ciudadana que ha presentado el Grupo vasco del Congreso de los Diputados.

La actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma necesaria, 
conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la 
sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

España contaba entonces con una ley del año 1992 que tras 23 años estaba desbordada, 
reinterpretada y necesitaba una revisión por varios motivos, como las exigencias sociales 
que reclamaban mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta 
apropiada a ciertos actos que quedaban impunes o la necesidad de una mejor cobertura y 
seguridad para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con ella se apostó por dar mayor 
protección al derecho a la reunión y manifestación pacífica y sancionar mejor y de forma 
más proporcional.

De la misma manera, y esto es muy importante, la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente 
porque tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas 
las faltas, que pasaron a ser «infracciones administrativas» o «delitos leves».

Ello significó que muchos comportamientos, que antes de la reforma del Código Penal 
estaban contempladas como faltas con su correspondiente sanción, pasaron a serlo solo en 
el ámbito administrativo.

Con su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación 
y huelga, ni otorgó a la policía un poder excesivo, sino que creó un marco adecuado para el 
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Desde su aprobación la Ley de Seguridad Ciudadana se reveló como uno de los 
instrumentos fundamentales con los que cuentan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para hacer frente a la amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial 
dará oxígeno a esa amenaza, lo que nos hará más débiles frente al terror.

Su aplicación no generó las graves consecuencias pronosticadas entonces por sus 
detractores, ninguna de esas negras predicciones se ha cumplido, al contrario, se ha 
demostrado como una buena Ley.

La aplicación de la Ley ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control 
para evitar la extensión de la pandemia del Covid y de hecho, ha sido utilizada de forma 
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habitual por el actual Gobierno. Los ataques a esta Ley han estado basados en criterios 
puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista. 

La Ley de Seguridad Ciudadana es plenamente constitucional y así lo confirmó la Sentencia 
de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los 
argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcoy presenta la 
siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO 

El Ayuntamiento de Alcoy manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, y por ello insta al Gobierno de España a:

PRIMERO- Defender el mantenimiento de su dignidad, intimidad y el principio de autoridad 
que la actual legislación les asegura, y que las FCSE dispongan de los medios materiales 
adecuados para el desempeño de su labor.

SEGUNDO- Solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación la Ley de Seguridad 
Ciudadana en los términos anunciados.”

Sr. Cantó:
Passaré a llegir directament la proposta d’acord per alleugerir. 

El Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, lee los puntos de acuerdo de la 
moción.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Iniciem el debat.

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els que ens segueixen presencialment i per les 
xarxes socials. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat són una garantia de la nostra 
democràcia, i la llei de Seguretat Ciutadana l’instrument per poder realitzar una labor 
correcta i necessària. Satisfer els interessos d’aquells que no  desitgen la integritat 
d’Espanya i els drets fonamentals per interessos particulars, a mi em sembla que és un greu 
error, no? En el cas d’Alcoi, per a aquells que presumeixen d’escoltar a la ciutadania i de 
treballar pel benestar dels alcoians i les alcoianes, la gent d’Alcoi demana més seguretat 
ciutadana, més presència policial al carrer, més control i, a més, que puguen exercir la seua 
labor, dins del marc apropiat, no? Aleshores, aquesta llei és important per això, i no, no 
caldria tocar-la, no? I, per descomptat, tot el meu suport als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat i el meu vot serà favorable. Gràcies.

Sr. Gonzàlez:
Bon dia a totes les persones que ens segueixen per les xarxes i a les que estan ací 
presents. Totalment d’acord en la moció en allò de dotar als treballadors públics, siguen 
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forces i cossos de seguretat de l’Estat o qualsevol altre treballador públic, en dotar-los dels 
mitjans perquè facen la seua feina com cal, totalment d’acord en això; ara bé, la llei de 
seguretat ciutadana creiem que és necessari modificar-la per moltes raons, perquè no sé si 
prefereixen, aquells que prefereixen no modificar-la prefereixen que no es gravara als 
agents i que comportaments inadequats dels agents de seguretat queden impunes, puguen 
quedar impunes, no creiem que la raó que s’argumenta, posa que es posaria en perill als 
policies perquè, vull dir, després tots hem vist moltes vegades d’on venen les agressions 
injustificades i ..., prefereixen també que a les sancions econòmiques que s’apliquen no es 
tinga en compte la capacitat econòmica de cadascú i que sempre al final els que més tenen 
siguen més impunes o prefereixen que a l'hora d’escorcollar la gent, és despulla a la gent, 
sense gens de respecte o si prefereixen que a la gent se li puga disparar en pilotes de goma 
i se’ls puga traure un ull, no sé si han tingut prou encara d’açò, o si prefereixen que un 
atestat policial, sense més proves, tinga presumpció de veracitat i siguen els acusats que 
hagen de provar la seua innocència. Creiem que vendre açò com una defensa de la 
seguretat ciutadana no està bé, és inadequat, demanem al final que no es pense tant des 
del Partit Popular en agafar vots a l’altra dreta i pense en la ciutadania i els seus drets, no? 
Per tot açò, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Gràcies.

(Antes de seguir con la siguiente intervención, se ausenta de la sesión la Sra. Nuria Aparicio 
Galbis, Interventora del Ayuntamiento de Alcoy.)

Sr. Santiago:
Gràcies, alcalde, i molt bon dia a tot el món. Des de Podem volem aprofitar aquesta moció 
per a mostrar el nostre respecte a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. També volem 
aprofitar per a recordar que el govern de coalició porta el seu ADN, com ha comentat el 
company de Guanyar, precisament protegir a les persones treballadores i, evidentment, 
també als policies i guàrdies civils. Que la derogació de la llei mordassa ni va en els policies 
ni els deixa indefensos. I dit açò, m’agradaria destacar una dada, sabem qui va contra la 
policia? El Partit Popular, que quan està al govern no fa absolutament res per ells i quan 
està en l’oposició s’agafa a la pancarta, i si fan alguna cosa, és, lamentablement, 
desmantellar plantilles i deixar-los sous miserables, això sí que és deixar-los tirats, no 
apujar-los els salaris i deixar 20.000 places sense cobrir; tot això és el que ha fet el Partit 
Popular durant els 7 anys que va governar, i una altra dada per als patriotes de polsereta, 
sabem quan van apujar els sous als militars durant els anys que van governar, que va 
governar el Partit Popular? 0 euros, 0, afortunadament i gràcies al govern de coalició, 
aquestes 20.000 places actualment estan, pràcticament recuperades i respecte a 
l’equiparació salarial, una de les reivindicacions dels col·lectius, s’ha fet la major pujada dels 
últims 30 anys als policies i guàrdies civils.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts a tots els que ens segueixen i als companys de la 
Corporació. La llei mordassa, perquè és la llei mordassa, va ser aprovada el 30 de març del 
2015 per majoria absoluta del Partit Popular i amb els vots en contra de la resta de partits, 
cap consens, cap diàleg, una concepció totalment totalitària dels drets civils, una llei 
envoltada en la polèmica des d’abans de la seua entrada en vigor. L’ONU, mitjançant els 
relats dels drets humans d’especialistes independents va advertir al govern del PP que la llei 
retallava els drets fonamentals de la ciutadania, i convidaven a modificar-la seguint els 

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: 14157565433626713473 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

estàndards internacionals. David Kaye, relator especial, va senyalar que la redacció de la llei 
comportava seriosos problemes i tal com estaven definits els delictes, podria criminalitzar-se 
als qui convocaven manifestacions pacífiques. La llei ho inclou, definicions àmplies o 
ambigües que obrin el camp a una aplicació desproporcionada o discrecional de la llei per 
part de les autoritats. Amnistia Internacional i Human Rights Watch consideren que la llei 
suposa una amenaça directa als drets de reunió pacífica i a la llibertat d’expressió a l’estat 
espanyol. Mitjans tant prestigiosos com The Guardian, The New York Times, als editorials 
propis, instaven a la Comissió Europea a condemnar la llei. L’Associació Mundial de 
Periodistes, The Internacional Press Institute, qualifica la llei com a desproporcionada i que 
perjudica de forma greu el poble espanyol amb el seu dret a l’accés a la informació sobre 
temes d’interés públic, arguments aquests que entren en clara contradicció amb la seua 
exposició de motius, «Con ella se apostó por dar mayor protección al derecho de reunión y 
manifestación pacífica y sancionar mejor y de forma más proporcional». Vostés i les seues 
comparses es dediquen a accentuar la por sobre la població com a ferramenta de control. 
En el terreny polític la por és l’arma principal de règims autoritaris o populistes, per això 
promouen idees tergiversades sobre la realitat; és relativament fàcil identificar els seus 
discursos que manipulen, els memes, ETA, la immigració en dona la feina, «España se 
rompe», «antes roja que rota», normalment acudeixen a una gegantesca amenaça que 
plana sobre tots amb to apocalíptic i plantegen com a única via de solució l’adhesió a 
personatges: Abascal, Ayuso, Mazón, un partit polític: PP, VOX, Unió Valenciana, en el seu 
moment, al mateix text de la moció ho podem veure «para hacer frente a la amenaza 
terrorista por lo que su derogación o modificación dará oxigeno a esa amenaza», no ho 
veiem, però miren, ahir va començar el judici contra Joan Cogollo, veí de Tavernes de la 
Valldigna, d’ací al costat, 74 anys, que segons l’informe de la Policia, jugant, va llançar 
contra la paret, de forma violenta, al policia causant-li danys al muscle i estripant-li la roba i, 
a més a més, l’insultà dient «quina policia de merda té aquest país». Està acusat d’atemptar 
contra l’autoritat, insults i agressió, la condemna que li demana el Fiscal és d’any i mig de 
presó i una multa econòmica, si reconeix els fets, li ho rebaixen, que coses, però resulta que 
no és culpable i ho demostrarà gràcies al vídeo que va gravar un guàrdia civil que estava de 
paisà on es veu amb claredat  com no són de certs els fets que l’imputa l’informe policial. 
Com bé deien els relators, l’ONU, Human Rights Watch, Amnistia Internacional, The 
Guardian, The New York Times, la Comissió Europea, Internacional Press Institute i la resta 
de partits demòcrates, els drets fonamentals de la ciutadania es defensen. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els que segueixen el plenari. Estem parlant 
d’una moció que presenta el Partit Popular que parla de la dignitat de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat. Estaria bé que recordaren qui va fer aquesta llei, perquè aquesta llei, si 
vostés ho recorden, i sinó ho recorde jo, la va promoure el ministre Jorge Fernández Díaz, 
no sé si saben qui és? Jorge Fernández Díaz és aquell ministre que va muntar aquella 
policia patriòtica per investigar companys seus, per investigar rivals polítics, per a fer 
l’informe PISA, és l’autor de..., bé, o almenys està encausat per l’operació Kitchen, que no 
sé si saben que és, quan investigaven ells mateixos a Bárcenas, perquè Bárcenas no 
contara tota la corrupció del Partit Popular, i està processat per això. Aquests van fer una llei 
que fins i tot la mateixa Fiscalia General de l’Estat, que estava posat en aquell moment un 
Fiscal General del Partit Popular, va dubtar que fora constitucional. Després sí que és cert 
que es va aprovar al Tribunal Constitucional, però hi havia dubtes per part de la Fiscalia 
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General de l’Estat, i això jo crec que ja ens ha de fer a tots posar-nos un poc en guàrdia 
davant d’aquesta llei. Però és una llei que, per donar un exemple, i jo pense en els nostres 
fills o en les nostres filles dels que estem ací, que alguns ja tenen edat perquè puguen anar 
a una manifestació, parla en el seu article 20, que es podrà practicar un registre «corporal, 
externo y superficial» quan hi haja indicis que es pot cometre o es puga indagar o previndre 
algun tipus d’actuació, no? Per exemple, una manifestació, la meua filla va a una 
manifestació i a un policia que va allí o a una policia i li diu: «mira, jo crec que tu portes 
alguna cosa que pot fer (...)», i poden escorcollar-la. Però anem més enllà, en el mateix 
article, en el punt número dos diu: «Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo, 
normalmente cubiertas por ropa», és a dir, despullat, «se efectuaran en un lugar reservado», 
No caldria sinó, si vol, ho fan en el mig del carrer, «y fuera de la vista de terceros, se dejará 
constancia escrita de esta diligencia de sus causas y de la identidad de la gente que la 
adoptó», en aquest article jo ja no vull aquesta llei, jo només en aquest article que puguen 
despullar als nostres fills, a les nostres filles, a les nostres parelles, als nostres amics, jo ja 
no vull aquesta llei, a mi m’agradaria que el senyor Cantó ara em diguera on, en quin article 
té menys protecció la policia en aquesta llei, que me’n diga un, una altra cosa és que ací ara 
molt més l’actuació de la policia o de la guàrdia civil o de qualsevol força i cos de seguretat 
de l’Estat, però jo no he vist en aquest articulat alguna cosa que impedisca el normal 
desenvolupament de l’actuació de la policia. Jo crec que ací el que hi ha és que han de 
justificar molt més les seues actuacions, i això jo crec que per a tots els que estem davant 
d’un estat de dret, garanteix el nostre dret. Per tant, votarem que no, per qui la va fer, com la 
va fer i que suposa aquesta llei per a tots els ciutadans i votarem que no a aquesta moció.

Sr. Cantó:
Gràcies. Dábamos por descontadas las críticas al PP, es el refugio habitual de la izquierda, 
básicamente es su único argumento más en esta época de desgobierno, pero tengo que 
recordarles que esta moción no va de apoyar a ningún partido, ni tan siquiera de criticar a 
otro, esta moción va de apoyar a unos trabajadores y a sus representantes sindicales, es 
una reivindicación elaborable, son ellos los que han alzado la voz ante la reforma anunciada, 
son ellos los que demandan atención, regalando, en este caso, es que estos trabajadores 
son los hombres y mujeres que nos protegen diariamente, son los que se juegan la vida por 
nuestra libertad, pero la izquierda política, los nacionalistas, prefieren ningunearlos, dejar a 
los pies de los caballos (…), servidores públicos, ellos sabrán a que intereses están 
sirviendo, les recordamos que los cuerpos y fuerzas del estado son los que velan por que se 
cumplan nuestras leyes y nuestra Constitución, son ellos los que protegen nuestras vidas y 
la de nuestras familias, nuestras casas y negocios, nuestras fronteras, es la policía y la 
guardia civil la que protege nuestro estilo de vida y son ellos los que han lanzado la voz de 
alarma sobre estos cambios en la ley, es a ellos a quien tenemos que escuchar y apoyar. En 
respuesta a la pregunta del portavoz Socialista, le comentaré que son representantes 
sindicales de la policía los que hablan de estas reformas, cuando hablan de los cacheos, los 
sindicatos policiales hablan del riesgo de inoperancia i dificultades para la realización de los 
trabajos de los agentes, cuando se habla en la reforma de que han de volver a los 
identificados, a los lugares donde fueron identificados, la policía habla de que los convertirán 
en taxistas de delincuentes, en otro caso hablan de las multas del poder adquisitivo, la 
policía advierte que los grupos políticos pueden utilizar a individuos con poco poder 
adquisitivo como punta de lanza. Sobre los materiales antidisturbios, la policía habla que hay 
enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, es 
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la policía y sus representantes sindicales los que advierten de que esta reforma no es la 
adecuada para mantener el orden y la ley en España. Gracias. 

Sr. Abad:
Si, voy a ser muy breve. La modificación de esta ley de Seguridad Ciudadana lo único que 
pretende es traer más desorden y violencia, es el fin de los grupos de izquierda para así 
destruir la unión de España, por supuesto que vamos a votar a favor de esta moción aunque 
no les quepa duda. 

Sr. González:
Gràcies. Bé, com hem dit, més mitjans per als treballadors públics i tot el suport perquè 
tinguem millors condicions, clar que sí, però més drets també per a la ciutadania, també, vull 
dir, i a això donem suport, no es poden retallar drets de la ciutadania posant excuses i 
intentant clavar por i plantejar situacions ridícules com que es gastarà a pobres per a 
provocar violència, no sé, vull dir, no entenc, no acabe d’entendre, s’han posat molts 
exemples ja per part de diversos grups de les poques garanties que plantegen qüestions de 
drets en aquesta llei i votarem en contra de la moció. Gràcies.

Sr. Santiago:
Des de Podem serem breus, volem acabar dient que les forces i cossos de seguretat són de 
tothom, ens representen a totes i tots, i que lamentablement és la dreta i l’extrema dreta que 
es posa darrere de la pancarta i polititza les seues demandes i que hi ha un govern de 
coalició que realment està posant solució a anys, anys i anys de reivindicacions per a 
l’equiparació salarial i que ha posat solució a les més de 20.000 places que faltaven per 
cobrir en les diverses plantilles del col·lectiu. Per tant, al final, als governs se’ls coneix pels 
seus actes i no per les seues paraules. I, per acabar, tornar a mostrar el nostre respecte a 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat i donar-los les gràcies per haver desmantellat tota 
la corrupció del Partit Popular. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Si, muchas gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos. Bien, como es sabido el 
posicionamiento de Ciudadanos respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana es que la ley 
aprobada en el 2015 con la mayoría absoluta del PP, no nos gusta, por ejemplo no estamos 
de acuerdo en que se aborde el rechazo en frontera o que las faltas leves que van por 
código penal, pasan a ser sanciones administrativas, por esta razón, en septiembre de 2020 
votamos a favor de la admisión a trámite de la propuesta del PNV para la modificación de 
esta ley ya que tampoco estamos de acuerdo con su derogación, porque sería volver al 
modelo Corcuera, que es mucho peor, no obstante estamos en total desacuerdo que PSOE, 
PODEMOS, presionados por sus socios, han presentado conjuntamente al parlamento y que 
se han empezado a debatir porque han supuesto un agravio para nuestras fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado tal y como han denunciado los sindicatos policiales de 
manera unánime, si me lo permiten voy a repetirlo “tal y como han denunciado los sindicatos  
policiales de manera unánime”, ya que estas enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana 
criminalizan, desprotegen y excluyen de la elaboración de esta ley a dichas fuerzas, por ello 
y porque prestamos todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
ante el intento de criminalización del Gobierno de España, vamos a apoyar la moción, 
instando, eso sí, a todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados a 
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asegurar que la modificación, actualmente en trámite, de la Ley de Seguridad Ciudadana, no 
se realiza en los términos enunciados por el gobierno de España.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. El senyor Marcos Martínez parlava de més presencia i més control, 
la llei no parla de presencia i control, no té res a veure, més presencia i més control és una 
qüestió del govern i en la que crida la planificació i distribució de les forces, no té res a veure 
en aquest tipus de llei. Quan el senyor Cantó parlava que ells en demanen açò, recordar-los 
que vostés, junt amb VOX, han sigut els promotors d’açò.

Sr. Alcalde:
Disculpe, senyor Ivorra, si pot, és que jo no estic sentint-lo bé. Si pot arrimar-se més al 
micro.

Sr. Ivorra:
D’acord. Disculpe, gràcies, senyor alcalde. El que estava dient-li, senyor Cantó, vostés són 
els que han proposat açò, els que han promogut que les forces de seguretat, els sindicats, 
aquests sindicats demanen això, o siga, no pot dir ara, excusar-se, perquè vostés són els 
que han generat aquesta situació. Què ens mou als partits que vosté diu de l’esquerra? No, 
no és que ens mou als partits de l’esquerra, és que els mou l’interés i la defensa dels drets 
civils, no estem defensant altra qüestió, també els seus, també els de la policia, perquè 
també són ciutadans, ells estan exercint una labor, una tasca, però cal defensar els drets 
civils per damunt de tot. I el que vosté ha dit d’utilitzar a les persones amb pocs recursos, 
faça-s’ho mirar perquè el seu govern, el govern de Madrid, el govern d’Ayuso, està multant 
als sense sostre, entre 750 i 30.000 euros, faça-s’ho mirar, perquè si defensem una cosa o 
defensem l’altra. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies de nou. Vaja per davant, per descomptat, que el Partit Socialista està d’acord 
en el suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i la seua dignitat. Per això, vull dir, 
que quan nosaltres vam entrar al govern de la ciutat, ens vam trobar un cos de policia local 
que tenia 10 agents menys que s’havien amortitzat per part del Partit Popular, aquest any, 
l’any anterior, que comptaven âmb tres vehicles i que comptaven en pistoles i revòlvers, 
vostés saben que són els revòlvers, aquests que porten els cowboys, portaven aquest tipus 
de pistoles la Policia Local d’Alcoi, i ara tenen una flota de vehicles, amb vehicles híbrids, 
mantenint l’anterior, incrementada, pistoles noves, els seus jupetins de seguretat. Per tant, jo 
crec que per mantindre la dignitat de les forces i cossos de seguretat el que cal fer és donar-
los suport de veritat, no cal sempre posar-se una polsera, això està bé, però no cal posar-se 
una polsera, en posar-se polseres no els ajudem en res. I a mi m’agradaria fer en aquest 
açò, per exemple ..., se’n recorden vostés quan el Partit Popular criticava a la UME, quan la 
creació de la UME de Zapatero, que es van burlar prou de la UME de Zapatero, aquest és 
l’exemple del que cal fer per a donar suport a les forces i cossos de seguretat o a altre tipus 
de cossos. Companys del govern, estem totalment tranquils perquè la prova del 9 està clara, 
quan el PP i VOX van a un lloc junts, és que estem fent-ho bé, estem encertats, estiguem 
ben tranquils.

Sr. Cantó:
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Gràcies. No vamos a entrar en el barro del “y tu más”, en España es la justicia quien 
condena y quien dicta las sentencias a cumplir, no vamos a entrar en ese debate porque no 
queremos desviar la atención sobre el tema que nos ocupa que es justamente lo que 
intentan hacer ustedes y porque la labor de los policías no puede verse envuelta en las 
luchas de partidos. Agradecemos a Ciudadanos y a Vox i al concejal no adscrito su apoyo, 
comprendemos que el Podemismo quiera debilitar a la policía, rodear parlamentos cuando 
pierden las elecciones y patear policías, es lo que a ellos realmente les pone, están 
preparando su paso para la oposición, y la vuelta a las algaradas, deben estar, ustedes 
deben estar manifestándose encima porque con la que está cayendo, están ustedes 
callados en sus despachos, aprobando impuestos y gastando a espuertas  un dinero que 
nunca se han preocupado en generar, es normal que la postura de los nacionalistas, aquí 
todavía, en su fase de coro y danzas, intenten debilitar al Estado, es su intención después 
para poder atacarlo y dividirlo, el papelón, en este caso, lo está haciendo el PSOE que tiene 
que tragar con las exigencias de todos sus socios, incluido BILDU, en este gobierno 
Frankenstein, que denominó un histórico del socialismo, como Pérez Rubalcada. Esperemos 
que recapaciten y se pongan del lado de la Policía Local, de las policías autonómicas, de la 
Guardia Civil, de la Policía Nacional, y apoyen su reivindicación. Gracias.

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (1) y VOX (1) y el Concejal No 
Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma, y el voto en contra de los concejales de 
los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (1) y 
GUANYAR ALCOI (2), rechaza la moción presentada por el grupo municipal Partido 
Popular.

11. 34021/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE SALARIS AVALEM JOVES 
Sr. Lirio María García:
Si, gracias, buenos días.

La Sra. Lirio M.ª. García, concejal del Grupo Político Municipal Partido Popular lee las 
siguientes preguntas: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio de Trabajo y Economía Social emitió un requerimiento inspector en fecha 26 de 
junio de 2020 que constataba que el Ayuntamiento de Alcoy pagó a los jóvenes contratados 
a través del programa Avalem joves 2018-2019 un salario inferior al previsto en el artículo 
1.1.1.e del Estatuto de los Trabajadores RDL 2/2015. El requerimiento es consecuencia de 
una denuncia interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras.
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El informe señala literalmente que el modo de proceder del Ayuntamiento de Alcoy “atenta 
contra el más elemental derecho de los trabajadores, cual es cobrar igual salario por el 
desempeño de un trabajo similar”.

En su requerimiento inspector, el Ministerio de Trabajo y Economía Social requiere al 
Ayuntamiento de Alcoy a:

 Comunicar las diferencias de cotización que habrían mediado en el periodo de julio 
de 2018 a agosto de 2019.

 Pagar la liquidación resultante en seguridad social por las diferencias de cotización 
que habían mediado.

 Pagar los salarios, en la cuantía debida, a los trabajadores afectados.
 Los trabajadores que se contrataran en adelante, bajo la cobertura de los planes de 

empleo juvenil de que se trata, recibieran la cuantía salarial equivalente a la que 
percibe el personal laboral del Ayuntamiento con idéntica categoría profesional o 
equivalente.

 Informar al Comité de Empresa de las presentes actuaciones, facilitando la citada 
documentación.

El Ayuntamiento de Alcoy ha acatado parcialmente el requerimiento y realizó el pasado 6 de 
abril un pago de 188.225 euros a la Seguridad Social correspondientes a las diferencias de 
cotización por la parte de salarios no abonada a los contratados por Avalem joves 2018-
2019. De esta forma, el Ayuntamiento de Alcoy satisfizo el pago de la deuda con la 
Seguridad Social, pero sigue sin pagar la diferencia salarial que, según el Ministerio de 
Trabajo, corresponde a los jóvenes.

El 7 de mayo de 2021 la Tesorería de la Seguridad Social desestimó el requerimiento del 
Ayuntamiento de Alcoy contra el acta de liquidación de las diferencias de cotización. Ante 
esta resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que pone fin a la vía 
administrativa, el Gobierno de Alcoy ha formulado recurso contencioso administrativo.

En 2021 el Ayuntamiento ha vuelto a acogerse al programa Avalem joves. El 21 de 
septiembre, el Gobierno informó mediante nota de Prensa de la subvención de 568.045 
euros del programa Avalem joves 2021-2022, por el que estaba prevista la contratación de 
30 personas desempleadas. El 8 de octubre nuevamente el Gobierno informó sobre la 
subvención de 568.045 euros obtenida para contratar a 27 jóvenes desempleados por un 
periodo de 12 meses.

Al respecto realizamos las siguientes

PREGUNTAS

 ¿Qué salario va a pagar el Ayuntamiento de Alcoy a las personas empleadas a 
través de Avalem Joves 2021-2022: el equivalente al que percibe el personal laboral 
del Ayuntamiento, con idéntica categoría profesional o equivalente, o una cuantía 
salarial inferior, contraviniendo la resolución del Ministerio de Trabajo?
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Durante la intervención de la Sra. Lirio María García, se incorpora a la sesión el Sr. Aaron 
Ferrándiz Santamaría.

Sr. Belda:
Ara sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots. Em permetreu que abans que 
comence a contestar les preguntes que planteja la regidora del Partit Popular, un poc, per 
posar en antecedents, quina ha sigut l’actuació d’aquest govern i d’aquest regidor de 
personal, davant d’açò. Mireu, el conveni col·lectiu de personal laboral de l’Ajuntament 
d’Alcoi que té vigència actualment i que va ser aprovat per acord plenari el 29 de novembre 
del 2002, estableix en el seu article 29 que «En el caso de que la Corporación con 
ocasiones de las ayudas a subvenciones que con cargo a los presupuestos  del Instituto 
Nacional de Empleo, se establezca anualmente, lleve a cabo la contratación de trabajadores 
desempleados en la ejecución de obras y servicios de interés general y social, la retribución 
total que se abonará a cada contratado será la equivalente a la cuantía de la subvención 
otorgada por contrato realizado y siempre garantizando el salario mínimo interprofesional. El 
citado personal únicamente realizará las tareas para las cuales fu concedida la subvención», 
en aquest paraigües, des d’aleshores, per part d’aquest ajuntament, s’ha aplicat, com no pot 
ser d’altra manera, aquest citat article del conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament 
d’Alcoi i això s’ha fet per diferents governs, vaig a fer memòria: EMCORP 2004-2005 i 2006, 
el govern del Partit Popular, regidor del Partit Popular, EMCORP 2008, crec que encara 
estava el Partit Popular, PAMER 2006-2007-2008-2009, tots aquests programes que són 
igual que l’AVALEM JOVES, amb altre nom i d’altres característiques, però el mateix 
funcionament, el govern del Partit Popular va aplicar, amb bon criteri, el conveni col·lectiu i 
va pagar el que marcava la subvenció, o si no hi és, el salari mínim interprofessional, supose 
que sempre aconsellats o dirigits pel cap de departament de personal i pels tècnics de 
personal, que al final són els que calculen la nòmina, no el regidor de personal. Davant 
d’açò, nosaltres, en el 2018, quan ve el programa AVALEM JOVES el que fem és el mateix, 
procedir a les contractacions i aquest regidor no calcula les nòmines sinó que són els 
mateixos tècnics que en anys anteriors van aplicar el conveni, van continuar aplicant el 
mateix criteri i fer exactament el mateix que s’havia fet els anys anteriors, es va fer en el 
2018 i es va fer en el 2019. L’any 2020, al juliol, a final de juny va arribar aquest escrit 
d’inspecció de treball per a la seguretat social en el qual deia que segons ells no s’estaven 
fent les coses bé, nosaltres contestem perquè, evidentment, no contesta tampoc el regidor 
sinó que contesta el cap del departament de personal i l’assessoria tècnica de personal 
externa, i el que contesta és una cosa que marca la llei i que els tribunals socials així estan 
dient-ho, i és que mai es pot equiparar personal laboral amb funcionaris, mai el sou de 
personal laboral es pot equiparar a funcionaris, això ho marca la llei, no ho marquem, no ho 
marquem nosaltres, i nosaltres el que fem és argumentar això, i amb tot açò passaré a 
contestar, perquè la idea és posar el plantejament base i a partir d’ací començar a contestar. 
A la primera pregunta, el que hem fet a partir del 2019, és a dir, el 2020, amb posterioritat, 
és abonar les quantitats corresponents al personal laboral en ..., si hi ha comparació perquè 
hi ha llocs que sí que tenim personal laboral, com ara conserges, netejadors, etc., i el que 
fem és equiparar aquest sou que és el que marca la normativa i una funció similar, i el que 
fem en la resta és, si no, assimilar a un funcionari, però exceptuant els imports 
corresponents a aquells aspectes que, evidentment, no compleixen de l’específic, com per 
exemple, puga ser la direcció, el comandament, la dedicació exclusiva, la jornada partida, 
etc., conceptes que, evidentment, no podem abonar perquè no els fa el personal que està. 
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Sra. Lirio Mª. García:
“

 ¿Va a continuar el Gobierno con su negativa a pagar la diferencia salarial que 
establece en su resolución el Ministerio de Trabajo y reclaman los afectados por la 
edición Avalem Joves 2018-2019?”

Sr. Belda:
D’acord. L’assumpte, nosaltres el que vam fer després que el Ministeri ens diguera que 
havíem de pagar, vam abonar aquesta quantitat com havíem de fer-ho, però considerem per 
part dels tècnics de l’Ajuntament, tant del cap del departament de personal, com de 
l'assessoria externa, que no era correcte el que estaven demanant, el que fem és posar un 
contenciós administratiu que és el que es fa en aquests casos perquè algú dirimisca qui té 
raó en aquest cas, i a l’espera, estem a l’espera d’aquesta sentència i l’Ajuntament actuarà 
en conseqüència, tenint en compte una cosa que cal tindre en compte molt important, és 
que qualsevol pagament que s'haguera de fer haurà d'estar supeditat a la regla de la 
prescripció, que en el cas de la Seguretat Social és de 4 anys, però en el cas dels salaris és 
d’un any, i que, no ara, sinó quan va arribar la demanda de la inspecció de treball, ja havia 
passat més d’un any. Per tant, s’hauria de vore després quina capacitat tenim nosaltres per 
poder abonar tenint en compte aquesta regla de la prescripció i els informes tècnics que 
puguen haver-hi.

Sra. Lirio Mª. García:
“

 ¿Ha calculado el Gobierno el importe total de la diferencia entre el salario pagado a 
los jóvenes contratados por el programa Avalem joves 2018-2019 y el que deben 
percibir atendiendo a lo requerido en la resolución de trabajo de 26 de junio de 
2020?”

Sr. Belda:
No ho hem calculat perquè aquestes quantitats que ha calculat la inspecció de treball 
equiparen totalment els llocs de treball contractats en els llocs estructurals de l’Ajuntament, i 
el tribunal determinarà, si escau, quins conceptes s’han d’incloure i quins no, però ací només 
estem en el debat de la cotització, no el debat del salari, però sí que haguérem de tindre 
compte que, evidentment, mai podem equiparar el salari del funcionari al salari de..., perquè  
el que demanda el Ministeri de Treball, a més posava un cas concret, per exemple, posava 
el cas de l’arquitecte, que és el que a mi m’agrada dir, perquè, a més, és el que ix en la 
reclamació, el que reclama al final és el que la persona que entra d’AVALEM cobre el mateix 
que cobra l’únic lloc de funcionari d’arquitecte que tenim en la casa, que és el del cap del 
departament que, evidentment, cobra per dedicació exclusiva, per caporala, per 
responsabilitat, per tal, i per moltes funcions que, evidentment, la persona que entra com 
AVALEM no les té. Per tant, no són les mateixes funcions, i això caldria determinar-ho.

Sra. Lirio Mª. García:
“

 ¿Es consciente el Gobierno de que la resolución del Ministerio de Trabajo no solo 
requiere el pago de la edición de 2018, sino también de las ediciones posteriores?”
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Sr. Belda:
Després del requeriment de la Inspecció de Treball, aquest ajuntament ha procedit a abonar 
les quantitats que he descrit en la primera pregunta. Per tant, pensem que estem fent el que 
ells diuen, sempre sense equiparar el salari del personal que entra amb el salari que està. 
Per això, com he dit abans, el que estem aplicant és personal laboral en personal laboral, 
com estava fent-se i com ha de fer-se, i en el cas que no hi haja equiparació, el que fem és, 
com he dit abans, rebaixar aquest complement específic tot allò que la persona que entra a 
través del programa, no realitzarà i sí que realitza un funcionari.

Sra. Lirio Mª. García:
“ 

 ¿Qué ha motivado la decisión del Gobierno de pagar los 188.225 euros de cuotas de 
la Seguridad Social reflejado en el acta de liquidación emitida el 16 de octubre de 
2020 por la Tesorería de la Seguridad Social?”

Sr. Belda:
Bé, molt fàcil, la forma de procedir en aquests casos és abonar el deute i després fer el que 
hem fet, que és presentar aquest recurs oportú que és el que hem fet i l'estimarà després 
que és el que va passar, a més, en figurar el deute davant de la Seguretat Social, aquest 
ajuntament no haguera pogut optar a cap subvenció, no només d’aquest, sinó de qualsevol 
classe. Per tant, la forma de procedir normal és la d’abonar i després fer la reclamació 
pertinent. Si després el resultat és el que nosaltres esperem, evidentment, reclamarem a la 
Tresoreria de la Seguretat Social que ens torne els diners, que ens torrne els interessos i 
que ens abone els interessos corresponents.

Sra. Lirio Mª. García:
“ 

 ¿Por qué el Ayuntamiento ha pagado 188.225 euros a la Seguridad Social en 
concepto de diferencias de cotización y no ha pagado las diferencias de salario a los 
jóvenes afectados?”

Sr. Belda:
Ja ho he contestat anteriorment, el deute calia pagar-lo i la sentència dirà quin és el criteri 
que hem d'aplicar.

Sra. Lirio Mª. García:
“ 

 ¿Por qué el Gobierno cumple solo una parte de la resolución del Ministerio de 
Trabajo? “

Sr. Belda:
Ho acabe d’explicar.

Sra. Lirio Mª. García:
“ 
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 El Ministerio de Trabajo rechazó las alegaciones del Ayuntamiento, que pretendía 
justificar el menor salario de los jóvenes contratados en el programa Avalem joves 
2018-2019 basándose en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento 
de Alcoy. El ministerio hace prevalecer el artículo 1.1.1.e del Estatuto de los 
Trabajadores RDL 2/2015. ¿Considera el Gobierno que el Convenio colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Alcoy está por encima del Estatuto de los 
Trabajadores?”

Sr. Belda:
No, però des de l’Ajuntament d’Alcoi el que estem argumentant que són, primer que no són 
les mateixes funcions, evidentment, les que estan fent, jo crec que això és prou evident, i 
estem totalment d’acord que al mateix treball, mateix salari, però no estem parlant en aquest 
cas d’aquesta realitat i al final açò, no sols el conveni, o siga, no és una qüestió del conveni, 
sinó que la valoració de llocs de la RPT i sobretot els tribunals socials, estan dient cada 
vegada que no es pot mai comparar personal laboral amb funcionari. De fet, nosaltres, en el 
contenciós administratiu el que l’assessoria i el departament jurídic de l’Ajuntament que 
presenta en aquest cas, és una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, en 
el qual un cas exactament igual que el nostre i la seua resolució, al final, és anul·lar l’acta 
d’inspecció de treball perquè considera que mai es pot equiparar un personal funcionari en 
un personal laboral.

Sra. Lirio Mª. García:
“ 

 ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Gobierno con los jóvenes contratados en la 
edición Avalem Joves 2018-2019 para informarles de la resolución del Ministerio de 
Trabajo y la negativa del Ayuntamiento a cumplirla?”

Sr. Belda:
Cap, perquè no hi ha cap modificació que els afecte.

Sra. Lirio M.ª. García:
Entonces, evidentemente, la siguiente pregunta no tiene sentido: “¿En qué fechas se han 
producido estas reuniones?”

“
 ¿Conoce el Gobierno que otros ayuntamientos, como Ontinyent o Alicante, han 

rectificado su decisión inicial y pagan a las personas contratadas a través del 
programa Avalem Joves un salario equiparado al del resto de la plantilla municipal?”

Sr. Belda:
Sí que ho coneixem, l'afirmació de la pregunta no és correcta, en el cas d’Alacant, 
consultada l’assessoria jurídica d’Alacant, ells el que van fer és equiparar laboral amb 
laboral, que no ho havien fet. És a dir, el personal laboral cobra el mateix que el personal 
laboral que sí que tenia l’Ajuntament d’Alcoi. L’Ajuntament d’Alacant per a equiparar, i això 
és el que han aplicat, que és una cosa que estem aplicant en l’Ajuntament d’Alcoi des del 
principi. I en el cas de…, o siga, mai laboral en funcionari,  que és el cas que ens ocupa, i en 
el cas d’Ontinyent, també s’ha consultat la consultoria, s’ha consultat als tècnics de 
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l’Ajuntament d’Ontinyent, i en aquest cas el que van fer és aplicar el següent, i és que 
redueixen, o siga, apliquen el sou base del mateix lloc, però redueixen el complement de 
destí, que no estem reduint nosaltres, redueixen el complement específic al mínim i estan 
pagant el més baix per a justament complir amb el mateix, que mai el salari laboral es pot 
equiparar al funcionari.

Sra. Lirio M.ª. García:
“

 El abono del acta de liquidación de las cuotas de Seguridad Social de los jóvenes 
contratados asciende a 188.225 euros, de los cuales el importe son 156.854 euros y 
el recargo asciende a 31.370 euros. ¿Considera el Gobierno que esta manera de 
proceder se debe a la defensa de los intereses económicos del Ayuntamiento de 
Alcoy, si tenemos en cuenta el recargo de 31.370 euros abonados cuando se han 
satisfecho la diferencia de cotizaciones de la Seguridad Social?”

Sr. Belda:
Totalment, justament el que estem fent és defendre els interessos econòmics de 
l’Ajuntament d’Alcoi, on se'ns demana per part de la Tresoreria, una cosa que, tant el 
departament tècnic de personal, com el jurídic de la casa estan dient-nos que això no 
correspon. Per tant, el que estem fent és lluitar pels interessos de l’Ajuntament d’Alcoi i per 
això posem el contenciós i el que pretenem al final és tindre la raó, perquè després ens 
hagen de tornar aquestes quantitats que s’han abonat que considerem que ha de ser així. 
Per tant, evidentment, estem defenent els interessos econòmics de l’ajuntament.

12. 34021/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES SOBRE EL FINANÇAMENT DE DIFERENTS PARTIDES
Sra. Payá:
Gracias.

La Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, lee las siguientes preguntas:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El grupo municipal del Partido Popular preguntó en el Pleno celebrado el pasado de 5 de 
noviembre sobre la diferencia entre los 9.552.875 euros previstos en el Presupuesto de 
2021 como ingreso por préstamo para financiar inversiones y el crédito concertado para tal 
fin por un importe de 4.900.000 euros.

La concejal de Hacienda, Sra. Vanessa Moltó, respondió que los proyectos no incluidos en 
el préstamo concertado el pasado junio se financiarían a través de subvenciones. Como 
ejemplo, citó los 2,6 millones que la Generalitat Valenciana aportará como subvención para 
las partidas de la rehabilitación de la fundición de Rodes, incluidas en el Presupuesto de 
2021 como proyectos a financiar a través de préstamo. 

No obstante, además de las vinculadas a la fundición Rodes, en el Presupuesto figuran 
otras operaciones que, estando prevista su financiación a través de préstamo, han quedado 
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fuera del concertado por el Ayuntamiento en fecha 17 de junio de 2021. Operaciones que, 
en palabras de la concejal, se financiarán a través de subvenciones.

Al respecto planteamos las siguientes 

PREGUNTAS

Sobre la partida CENTRO INTERPRETACIÓN LA SARGA
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida CENTRO 

INTERPRETACIÓN LA SARGA dotada con 100.000€?”

Sra. Moltó:
Bueno, yo creo que, en un primer momento, aclarar, ya que me cita con un comentario que 
hizo la concejal de Hacienda, también aclarar que la concejal lo que dijo en este caso es que 
gran parte de esas inversiones que quedaban, se iban a financiar vía subvención, y digo 
“gran parte”, y remarco “gran parte”, porque evidentemente no vamos a financiar, vía 
subvenciones, aquellas actuaciones que no sean necesarias, por que ahora le pasaré a 
explicar la situación de todas y cada una de las partidas. Otra cuestión a aclarar es que, lo 
digo porque se repite esta pregunta en todos los planteamientos, es que “¿Confirma, de este 
modo, la ejecución durante el presente ejercicio?, y lo repite en todas y cada una de las 
actuaciones. En primer lugar, la ejecución, evidentemente, se mide en la liquidación del 
presupuesto, pero a parte de eso, yo creo que cabe tener en cuenta que, cuando nosotros 
hablamos de actuaciones y tenemos un proyecto de ciudad, no estamos hablando solo de 
proyectos anuales sino en muchos casos también proyectos plurianuales y eso es lo que 
sucede cuando se tiene un proyecto de ciudad, y ¿porqué hablamos de proyectos 
plurianuales?, pues muy fácil, al final, el trabajar esos proyectos, el ver a que líneas de 
subvenciones podemos acogernos, es lo que nos permite que con un menor coste, 
podamos hacer un mayor o unas mayores inversiones en nuestra ciudad y, bueno, a medida 
que vayamos avanzando, pues iremos profundizando en este tema. Por lo que usted 
preguntaba del Centro de Interpretación de la Sarga, en este sentido decirle que está 
redactado el proyecto y a falta, en estos momentos, de un informe de la Conselleria de 
Cultura, por tanto no se hubieran podido iniciar esas obras en el año 2021 y por eso se 
presupuestará en el 2022, no obstante, el plan director está hecho y ha sido ya financiado 
por la Conselleria de Cultura.
 
Sra. Payá:
No me ha contestado a la pregunta: ¿a través de qué subvención va a financiarse?, no hay 
plan director, la actuación.

Sra. Moltó:
Vamos a ver, le acabo de explicar que, precisamente, esta actuación está pendiente de un 
informe de la Conselleria de Cultura, que no se hubiera podido ejecutar este año, entonces 
usted entiende que lo que tenemos redactado es un plan director que también ha sido 
financiado y que con eso podremos o no acogernos a distintas subvenciones, por tanto, no 
van a subvencionar algo que todavía está pendiente de un informe de la Conselleria de 
Cultura y que aunque lo hubiéramos hecho…..
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Sr. Alcalde:
De totes maneres, senyora Moltó, no anem a fer preguntes i repreguntes.

Sra. Moltó:
Vale, pero bueno, que quede claro, que aunque hubiéramos hecho un presupuesto este 
año, hubiera sido el mismo

Sr. Alcalde:
Llig la pregunta i la regidora contesta. Següent pregunta.

Sra. Payá:
Entiendo que confirma que esta ejecución no es durante el presente ejercicio.

Sr. Alcalde:
Tampoco es que va a contestar a la pregunta que realiza.

Sra. Payá:
Vale. 

Sr. Alcalde:
Pregunta i contesta la regidora, senyora Moltó.

Sra. Payá:
Siguiente partida. Disculpe, siguiente partida:

“Sobre la partida ACTUACIONES URBANÍSTICAS
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS dotada con 50.000€?”

Sra. Moltó:
Bueno, en este caso, se dispone de una partida de 600.000 euros, actualmente, y por tanto, 
no se podrá ejecutar hasta que no se licite esta partida.

Sra. Payá:
“

 ¿Qué organismo aportará la subvención?”

Sra. Moltó:
Le repito la misma respuesta que anteriormente, yo creo que tiene que entender un poco lo 
que le he explicado al principio, que le voy a explicar el estado de todas y cada una de las 
partidas, aquellas que han sido subvencionadas, aquellas que han sido a través de 
remanentes y aquellas en las que aún, aunque hubiéramos podido hacer el préstamo ese 
año para esas partidas, no se hubieran podido ejecutar por distintas razones, entonces le 
estoy intentando explicar la situación de cada una de las partidas, si quiere usted, 
pregunteme por las partidas y yo le voy respondiendo a esa situación si no me va 
entendiendo lo que le voy respondiendo.
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Sra. Payá:
Entiendo que no se ejecuta tampoco el presente ejercicio.

“Sobre la partida ADECUACIÓN ZONA VERDE ROSALEDA
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida ADECUACIÓN ZONA 

VERDE ROSALEDA dotada con 100.000€?”

Sra. Moltó:
En este caso no se puede ejecutar esta partida, hubiera estado bien para poder tener esa 
previsión, pero no se puede ejecutar hasta que no esté el plan general estructural que está 
pendiente de informes de distintas administraciones.

Sra. Payá:
Por lo tanto, no hay organismo que aporte subvención y no se va a ejecutar durante el 
presente ejercicio. Paso a la siguiente partida:

“Sobre la partida CONEXIÓN VIARIA SANTIAGO PAYA-SANT BENET
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida CONEXIÓN VIARIA 

SANTIAGO PAYA - SANT .BENET dotada con 100.000€?”

Sra. Moltó:
Santiago Payá – Sant Benet es la que acabo de responder, vale, la de la Rosaleda es 
también, la que le he respondido, que se dispone de una partida de 600.000 euros y hasta 
que no se liciten no se podrá  ejecutar esa partida. 

Sra. Payá:
“Sobre la partida RENOVACIÓN EDIFICACIÓN VIVIENDA PÚBLICA EDUSI 11.1

 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida RENOVACIÓN 
EDIFICACIÓN VIVIENDA PÚBLICA EDUSI 11.1 dotada con 300.000€?”

Sra. Moltó:
Bueno, esta partida si que una parte se financió a través del préstamo, del primer préstamo 
que hicimos a través del 2021, otra parte se ha financiado a través de la venta de patrimonio  
y el resto se presupuestará en el 2022.

Sra. Payá:
Confirma entonces que la ejecución no será durante el presente ejercicio. Siguiente partida:

“Sobre la partida MOBILIARIO EQUIPAMIENTO “CCJ”
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida MOBILIARIO 

EQUIPAMIENTO “CCJ” dotada con 20.000€?”

Sra. Moltó:
Bueno, rectificarla en la afirmación que ha hecho de que no se va a ejecutar durante el 
presente ejercicio, le he dicho que esta partida, la anterior, se ha financiado con parte de 
préstamo, parte de venta de patrimonio y que el resto se ejecutará en 2022, pero eso no 
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quiere decir que se vaya a ejecutar en el 2021, hay dos partes que sí. Y respecto al 
mobiliario del CCJ, esta partida no ha sido necesaria durante este año. 

Sra. Payá:
“Sobre la partida ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL

 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida ADQUISICIÓN VEHÍCULOS 
POLICÍA LOCAL dotada con 50.000€?”

Sra. Moltó:
Bueno, en este caso se dispone de 42.000 euros procedente de incorporación de 
remanentes que no se han llegado a consumir.

Sra. Payá:
También entiendo que no se ejecutará durante este ejercicio. Paso a la siguiente partida:

“Partida ADQUISICIÓN ETILOMETRO/EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida ADQUISICIÓN 

ETILOMETRO/EQUIPACIÓN POLICÍA LOCAL dotada con 30.000€?”

Sra. Moltó:
También, la misma situación que anteriormente, no se ha necesitado porque existe 
remanente que se puede haber utilizado durante el presente año.

Sra. Payá:
Pues también sin…, que no se ejecuta este ejercicio.

“Sobre la partida VIAL CONEXIÓN ZONA NORTE/ENSANCHE/SANTA ROSA
 ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida VIAL CONEXIÓN ZONA 

NORTE/ENSANCHE/SANTA ROSA dotada con 250.000€?”

Sra. Moltó:
En este caso vendrá subvencionada por la Conselleria de Obras en el presupuesto de 2022. 
Este año lo que estará es redactado el proyecto. 

Sra. Payá:
O sea, que la actuación tampoco se ejecutará en el presente ejercicio.

“Sobre la partida ADQUISICIÓN INMUEBLES
 ¿A través de que subvención van a financiarse los 272.000 € no incluidos en el 

préstamo concertado correspondientes a la partida ADQUISICIÓN INMUEBLES?”

Sra. Moltó:
Durante el presente año no se ha agotado la partida de 451.657 euros de los que dispone.

Sra. Payá:
Pues tampoco la ejecución se llevará a cabo durante el presente ejercicio.
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“Sobre la partida INVERSIONES “SMART CITY” EDUSI
 ¿A través de que subvención van a financiarse los 150.000€ no incluidos en el 

préstamo concertado correspondientes a la partida INVERSIONES “SMART CITY” 
EDUSI? “

Sra. Moltó:
Espere porque esta…, perdone, ¡ah!, si…, a ver…, vale, dispone de una partida de 336.000 
que todavía no se ha dispuesto de ella, a falta del proyecto. El organismo que la 
subvenciona son los fondos europeos y se podrá ejecutar en el año 2022.

Sra. Payá:
De acuerdo.

“Sobre la partida INVERSIONES PLAN ACCIÓN ENERGÍAS SOSTENIBLES
 ¿A través de que subvención van a financiarse los  200.000€ no incluidos en el 

préstamo concertado correspondientes a la partida INVERSIONES PLAN ACCIÓN 
ENERGÍAS SOSTENIBLES?”

Sra. Moltó:
En este caso se financiará a través de subvenciones de la Diputación y de la Conselleria y 
este año lo que ejecutaremos es una parte.

Sra. Payá:
No hemos oído el final, ¿se va a ejecutar parte, este año?

Sra. Moltó:
Si.

Sra. Payá:
“Sobre la partida ACTUACIONES POLÍGONOS INDUSTRIALES

 ¿A través de que subvención van a financiarse los  300.000€ no incluidos en el 
préstamo concertado correspondientes a la partida ACTUACIONES POLÍGONOS 
INDUSTRIALES?”

Sra. Moltó:
Bueno en este caso recordar que está prevista la rotonda que hará el ministerio con una 
dotación de 1.000.000 de euros.

Sra. Payá:
Tampoco está incluida la ejecución durante el presente ejercicio, entiendo.

“Sobre la partida PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL
 ¿A través de que subvención van a financiarse los 250.000€ no incluidos en el 

préstamo concertado correspondientes a la partida PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL?”

Sra. Moltó:
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Se financiará a través de las ayudas de las zonas de bajas emisiones del Ministerio de 
Movilidad. Y como esta es la última pregunta pues voy a aprovechar yo también  para hacer 
una aclaración, ¿no?, porque como a medida que íbamos interviniendo usted me iba 
diciendo “esto no se va a ejecutar también”, pues yo creo que aclararle, tal y como he dicho 
o he intentado dejar claro al final, aquellas partidas en las que ha sido necesario que se 
obtenga una financiación y aquellas partidas en las que no. También comentarle que usted, 
parece que lo que quieran es que el Ayuntamiento, a pesar de que, es evidentemente, en un 
momento en el que llevábamos una previsión, llevábamos a hacer esa previsión de ese 
préstamo de 9 millones y medio de euros, pues yo creo que tenga en cuenta que hemos 
conseguido hacer un préstamos de 5 millones de euros, se explicó el pasado pleno el por 
qué y evidentemente hay una diferencia de 4’5 millones de euros, pero, es que mire, este 
año hemos conseguido subvenciones por valor de 8 millones de euros, ¿eso que supone?, 
pues supone que proyectos que tiene previsto este Ayuntamiento, en lugar de tener que 
destinar recursos propios para llevar a cabo esos proyectos, pueda llevar a cabo esos 
proyectos vía subvenciones y pueda destinar esos recursos a ejecutar otras obras 
necesarias para la ciudad, y esta es la forma, y yo creo que el éxito de la forma de trabajo 
de este gobierno, que precisamente, con menos hacemos más, porque sin necesidad este 
año de endeudarnos más, a pesar de que lo teníamos previsto en el inicio, porque las 
previsiones son eso, previsiones, el hecho de que haya podido pasar este periodo de 
tiempo, nos ha permitido ver remanentes que teníamos para poderlos aprovechar, podernos 
acoger a distintas subvenciones para poder desviar fondos a inversiones que esta 
realizando esta ciudad y ese es, precisamente, el éxito, usted, al final de cada intervención, 
lo que me estaba afirmando es: “no se ha hecho tampoco este año”, no es así, porque 
también le he comentado partidas en las que se han incorporado distintos remanentes y que 
se han ido ejecutando durante este año, y todo ello sin necesidad de endeudar más a este 
Ayuntamiento.

Sra. Payá:
(inaudible)

Sr. Alcalde:
Cual.

Sra. Payá:
La de actuaciones urbanísticas, de la partida de “actuaciones urbanísticas”

Sr. Alcalde:
Sí, la segona?

Sra. Payá:
Si, la segunda, ¿A través de qué subvención va a financiarse la partida ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS dotada con 50.000€?

Sra. Moltó:
Mire, por ejemplo, este es uno de los casos, se dispone de una partida de 167.000 euros de 
los cuales se han ejecutado ya 138.000, por tanto no hubiera sido necesario pedir un 
préstamo extra.
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13. 33979/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER A DEMANAR A LA CONSELLERIA LA MILLORA DEL SERVEI INTERURBÀ 
D’AUTOBÚS
El grup municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció:

“Moció
El servei de bus interurbà entre Muro, Cocentaina, i Alcoi, als darrers temps està acumulant 
retards, eliminacions d’horaris i caiguda d’usuaris en favor de transports privats.

Tal com es parla al llibre Blanc del transport de la UE, els embossos, la contaminació 
atmosfèrica, la seguretat i la contaminació acústica són exemples de problemes 
comunament compartits a les ciutats europees. A més de l'impacte directe del trànsit, el 
transport urbà també afecta el desenvolupament social, l'exclusió social i l'accessibilitat per a 
les persones amb mobilitat reduïda. La necessitat d'un transport sostenible és cada vegada 
més reconeguda i rep cada vegada més atenció. Les ciutats europees s'enfronten al repte 
de millorar la mobilitat, garantir l'accessibilitat i crear sistemes de transport d'alta qualitat i 
eficiència, al mateix temps que es redueixen els embossos, la contaminació i els accidents. 

Emmarcat a l’agenda 2030, trobem l’objectiu 11. Ciutats i Comunitats sostenibles, on la meta 
11.2 Proporcionar l’accés al transport públic i la meta 11.A Suport a vincles zones urbanes, 
periurbanes i rurals, ens recorda la importància d’un transport públic sostenible, accessible i 
de qualitat. D’aquesta forma la UE ha realitzat l’estudi «Indicadors de mobilitat urbana» on 
destaca els quatre factors bàsics per al transport urbà: 1.Confort i seguretat, 2.Demanda de 
Servei, 3. Connexió de Destinacions i 4. Suport i ànim. Dins aquest estudi es posa l’accent 
en l’accés als llocs de treball i serveis bàsics, i sobretot recomana les transferències modals 
fàcils i els tickets integrats.

El transport és essencial per al creixement econòmic i el benestar, així com per a la qualitat 
de vida a les zones urbanes, i per a poder incentivar la cohesió social, abordant els 
problemes de salut i adaptant-se a l'evolució demogràfica.  

La dependència dels combustibles fòssils és una de les preocupacions més importants per 
al futur. El petroli és cada vegada més escàs i els proveïdors més incerts, la qual cosa 
podria posar en perill la mobilitat de les persones i, per tant, l'economia nacional i 
internacional. Juntament amb l'objectiu de la UE de reduir les emissions de gasos d'efecte 
d'hivernacle a 80-95% per davall del seu nivell de 1990 per a 2050, l'ús de combustibles 
fòssils en el transport, per tant, ha de reduir-se significativament.  

A la majoria de les regions de la UE, els ciutadans d'edat avançada constitueixen el segment 
de població que creix més ràpidament. S'espera que per a 2050 el nombre de persones de 
més de 80 anys s'haja triplicat i, al voltant del 25% de la població, tindrà més de 65 anys. 
Aquesta evolució canvia i augmenta la demanda de mobilitat als països que s'enfronten a la 
perspectiva d'una població envellida. Les polítiques de mobilitat urbana han de prestar i 
prestaran cada vegada més atenció al suport dels ciutadans de la tercera edat, per a 
permetre una mobilitat permanent, així com un transport segur i adequat. 
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A Alcoi tenim molts serveis comarcals, com l’Hospital i les especialitats sanitàries, oficines 
de la Seguretat Social, Hisenda, o les universitats i els jutjats. Molts habitants de la comarca 
han de desplaçar-se a la nostra ciutat diàriament i les importants deficiències a l’actual línia 
de transport públic interurbà a la nostra comarca, obliga als usuaris a utilitzar els seus 
vehicles, més cars i contaminants. 

Aquesta manca de transport públic accessible i assequible, empitjora la qualitat de vida als 
nostres pobles doncs dificulta l’accés als serveis bàsics comarcals. Un sistema de transport 
públic que proporcione connexions accessibles, còmodes, ràpides i d'alta qualitat de porta a 
porta és una condició prèvia per a l'ús considerable del transport públic. La comercialització 
(inclosa la fixació de preus) pot ser igualment important per a augmentar l'ús d'un sistema de 
transport públic.

A Compromís reclamem per a la comarca bones infraestructures en mobilitat pública,   
adequades i fiables que permeten als nostres veïns/es millorar la seua qualitat de vida.

Per tot el que s’ha exposat, des del grup municipal Compromís proposem els següents punts 
d’acord

ACORDS

PRIMER.- Que l'Ajuntament d’Alcoi inste a la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat a modernitzar i descarbonitzar la línia de transport públic interurbà, 
augmentant les freqüències i parades amb informació digital actualitzada dels pròxims busos 
a la línia Muro-Cocentaina-Alcoi.

SEGON.- Que l'Ajuntament d’Alcoi inste a la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat a la realització d’una línia nova de baixes emissions Castalla-Onil-Ibi-
Alcoi que arribe fins a l’Hospital i tinga intermodalitat amb altres línies comarcals i urbanes, 
fins i tot amb el tren Alcoi-Xàtiva.»

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

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi llig els punts d’acord.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Iniciem el debat.

Sr. Marcos Martínez:
Disculpes. El transport col·lectiu, en aquest cas l’interurbà, és una peça fonamental per a la 
sostenibilitat hui en dia, no? Ací a Alcoi hem vist perdre línies que abans eren utilitzades pels 
veïns i veïnes, des de les nostres comarques, com ara l’Alcoi-Pego-Verger, l’Alcoi-Gandia, 
Alcoi-Bocairent, Alcoi-Planes, etc. Una de les xarxes de rodalia que donara una vida afegida 
al nostre entorn, el vehicle particular va apartar l’ús d’aquests serveis que, en aquell 
moment, eren molt imprescindibles, i el dia de hui, vist el que hem aconseguit hauríem de 
recuperar els antics hàbits i comunicar adequadament el nostre entorn més pròxim d’una 
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manera més ecològica i més sostenible, no? També va passar i està passant el mateix al 
tren, en la nostra població, que és un altre lloc on hem de mirar, no? Haurem de posar-nos 
en guàrdia respecte a aquests tipus de transports, recordar que el nostre hospital atén a 32 
poblacions i, per tant, les connexions són, evidentment, necessàries. Gràcies.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. No compartimos muchas de las afirmaciones hechas en la exposición 
de motivos ni nada que tenga que ver con la Agenda 2030 ni que decir la 2050, 
evidentemente cualquier estudio o indicador existente en ella no nos parece fiable ya que se 
habrá realizado por expertos de su cuerda y nunca independientes. También es llamativa la 
alusión a la dependencia de los combustibles fósiles, pues ni este ni anteriores gobiernos 
han facilitado ni apoyado el desarrollo de energías alternativas, no olvidemos que los 
gobernantes son los primeros interesados en la dependencia de los citados combustibles 
fósiles, aún así, quitando toda la paja de esta moción, queda algo beneficioso para los 
alcoyanos, por lo que mi voto será favorable, aunque también quiero recordar que 
Compromís forma parte del Botánico, que aún gobernando las Cortes Valencianas, necesita 
traer una moción para, con el apoyo del Pleno de Alcoy, conseguir alguna medallita en Las 
Cortes, esto es una prueba más del ruinoso y amortizado gobierno del Botánico. Gracias.

Sr. González:
Gràcies. L’exposició de motius ja ho explica molt bé, no? De forma general, la situació actual 
i les necessitats que tenim, no insistiré massa perquè crec que no cal i tots ho tenim clar. La 
millora del nostre transport públic no ha de ser una qüestió partidista, creiem, perquè és una 
qüestió que aporta millores econòmiques, socials, ambientals i perquè el nostre futur ha 
d’anar en aquesta direcció, no en la contraria. Assenyale molts organismes i molts estudis, 
per exemple, l’Institut de la Diversificació i Estalvi Energètic, IDAE, diu que a l'hora de 
gestionar el transport públic, qualsevol millora en el sistema, siga per ampliació de la xarxa, 
millora de les freqüències, la renovació de la flota o una bona interconnexió, diu que això és 
una forma clara i directa de fomentar el seu ús, això, clar, requereix inversions importants, 
però els beneficis que s’aconsegueixen han de ser un objectiu prioritari per a qualsevol 
govern  en trellat. Tots coneixerem el cas d’ací de les comarques, els alcoians que cada dia 
agafem el cotxe per anar a treballar fora a poblacions de l’Alcoià-El Comtat, i altres que 
venen d’aquests municipis a treballar a Alcoi, en un transport públic, ben planificat es 
podrien evitar molts d’aquests desplaçaments en cotxe, i per una altra banda, segons es diu 
a la moció, hi ha molts serveis que se situen a Alcoi, com l’hospital, els jutjats o les 
universitats, que fa que molta gent haja de vindre a Alcoi i amb els serveis de transport 
actual és complicat que puguen fer-ho de forma ràpida i senzilla en altra cosa que no siga el 
cotxe privat. Estem convençuts que molta gent preferiria fer tots els desplaçaments de forma 
còmoda en un transport públic i poder, fins i tot, aprofitar el viatge per a descansar i llegir, i 
coneixem persones tots, personalment conec persones que voldrien. El que déiem és, això, 
és necessari fer inversions, clar, però no ens ha de tirar enrere això perquè després els 
beneficis seran grans, beneficis d’estalvi econòmic per als usuaris, per a les institucions, 
beneficis per al medi ambient, reducció d’emissions i energia utilitzada i també un augment 
de qualitat de vida, al final, la ciutadania, d’aquelles persones que podrien utilitzar el 
transport públic i deixar-se el cotxe a casa, per tot açò, nosaltres donarem suport a la moció. 
Gràcies.
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Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. Bé, des de Podem, primer, volem donar l’enhorabona al redactor 
d’aquesta moció perquè em sembla molt encertada en l’exposició de motius i en els punts 
d’acord, perquè al final el que pretén és donar suport a una proposta que pretén millorar la 
mobilitat i dibuixar el camí cap a un transport públic, sostenible, accessible i de qualitat, tal  
com es posa en l’exposició de motius, i tot sota les premisses de potenciar el creixement 
econòmic, facilitar el benestar de la gent del nostre entorn, de la nostra comarca, i reduir l’ús 
dels combustibles fòssils en el transport, per tant, com he dit, des de Podem, donarem 
suport a aquesta iniciativa.

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que en la exposición del grupo 
Cormpromís y sus argumentos a favor de un transporte interurbano público, accesible y 
asequible, que funcione correctamente, en cuanto a servicio, horario, frecuencias y siendo 
además respetuoso con el medio ambiente, nos parece totalmente correcto y encaja a la 
perfección con lo que desde Ciudadanos venimos manifestando en todos los ayuntamientos  
y comunidades autónomas. En la planificación de este tipo de transporte no hay un objetivo 
único sino que puede haber varios, la finalidad es la obtención de un sistema de transporte 
eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente amigable, por lo que 
también sería deseable que el sistema de transporte esté en consonancia con el desarrollo 
urbano, pero que lo principal es empezar la casa por los cimientos y, por tanto, paliar las 
deficiencias en la actual línea de transporte, debe ser la base de esta reivindicación. En los 
puntos de la moción, se insta, obviamente, por ser su competencia, a la Conselleria 
correspondiente de un Govern de la Generalitat del que Compromís forma parte, por lo 
tanto, esperemos que sepan y puedan convencer a sus propios compañeros en Valencia. 
Nosotros, desde aquí, apoyamos la moción.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia, companys. Bon dia a totes les persones que estan seguint 
aquesta sessió plenària a través d’internet. Bé, pensem que la proposta que fa Compromís 
és molt interessant, però pensem que arriba a deshora. El Partit Popular ja ha sigut crític 
públicament amb el govern municipal al voltant del projecte de servei públic de transport de 
viatgers de la Comunitat Valenciana, un projecte de la Generalitat Valenciana que està 
treballant-se des de fa un temps i que ha definit tres serveis per a Alcoi i per la comarca. El 
CV-204, CV-205 i CV-302, Alcoi metropolità amb 9 línies, Alcoi-Alacant amb 9 línies i 
València-Alacant-Elx amb connexió amb Gandia també amb 9 línies. L’Ajuntament d’Alcoi, el 
govern de la ciutat, entenem que ha perdut l'oportunitat durant el període d’elaboració de 
disseny d’aquestes línies i d’aquests serveis que ens ajuden a poder comunicar-nos en 
altres municipis de la comarca i les principals ciutats de la província de València i de la 
província d’Alacant, pensem que ha perdut l’oportunitat d’obrir un debat i reflexió pública 
entre la societat alcoiana per tal de veure quines eren les necessitats i poder presentar les 
al·legacions escaients a les primeres propostes que va presentar la Conselleria d’Obres 
Públiques. Sí que ho van fer altres ajuntaments, per exemple, el de Villena, gràcies a 
l’al·legació de l’Ajuntament de Villena, la línia entre Alcoi-Villena té més freqüències perquè 
el que volia l’Ajuntament de Villena era que els seus joves pogueren tindre facilitats d’assistir 
a les classes de la Universitat Politècnica de València. Aleshores pensem que, el govern 
com a govern, ha perdut aquesta oportunitat d’obrir aquest espai de reflexió entre la 
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ciutadania per tal de definir un servei de transport públic que fora més eficient i més eficaç, 
també ho ha perdut Compromís, perquè com a membre del govern hauria de saber que això 
estava tramitant-se i que l’Ajuntament d’Alcoi podia presentar les al·legacions escaients i 
també obrir aquest debat de reflexió ciutadana per tal de tindre la millor oferta de transport 
públic que evite, precisament, l’ús del vehicle particular, que aquest és l’objectiu. Entenem 
que encara no ha eixit a concurs cap d’aquestes concessions, ni la 204 ni la 205 ni la 302, 
per tant, en el termini de presentar el plec de condicions i de poder traure a concurs 
aquestes concessions, es poden introduir algunes de les variables que marca Compromís 
per tal d’aconseguir un transport modern, ecològic i amb més freqüències, si escau. Per tant, 
no serem nosaltres, tot i que pensem que aquesta moció pot quedar en un mer brindis al sol 
perquè arriba tard, no serem nosaltres, els membres del Partit Popular, qui ens neguem a 
poder tindre aquest transport públic, modern, eficaç, eficient, ecològic i amb més 
freqüències. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies de nou, senyor alcalde. Jo quan llig el títol de la moció, que diu: «Moció per a 
demanar a la Conselleria la millora del servei interurbà d’autobús», estic totalment d’acord, 
perquè jo crec que el que cal contar-li als ciutadans que hui estaran escoltant aquest plenari, 
és que tenim un servei interurbà d’autobusos que molts, molts de les seues contractes estan 
caducats de fa molt temps, que en alguns casos, crec que com ha dit el senyor Ruiz, hi ha 
tres projectes que afecten directament la ciutat d’Alcoi; l’Alcoi metropolità, també el que 
estàvem parlant de la CV-302, bé, hi ha una sèrie de línies i d’escenaris que es presentaran 
per davant que jo crec, el que hauria de recollir aquesta moció, més que es descarbonitze, 
parla vosté de què es modernitze i es descarbonitze la línia de transport públic interurbà que 
va a Muro, jo crec que el que hauríem d’estar demanant ací és que es posen en marxa les 
que existeixen i també puc estar un poc d’acord, amb el senyor Ruiz, en el sentit que quan 
aquest plec de condicions isca, puguen fer les aportacions que probablement són pròpies de 
determinades empreses, que es presenten a aquestes concessions, per tindre un servei 
d’autobús ecològic. En aquest sentit, probablement no es puga fer elèctric perquè les 
distàncies, probablement, no ho permeten, però que puga ser d’una manera molt més 
ecològica, però m’imagine que això eixirà en els plecs de condicions quan liciten aquestes 
línies, no? Per tant, nosaltres estaríem d’acord amb el títol, amb el títol de la moció, el 
problema és que entenem que el que vosté està dient i coincidisc també un poc amb la 
senyora García, és que vosté comença..., començarem la cara pels fonaments, primer que 
es posem en marxa totes les línies i després en els plecs de condicions veurem si cal 
descarbonitzar o no, i si cal arribar a l’hospital o cal arribar a l’estació de tren, però clar, 
vosté, jo crec que ací ha fet un detall quan, des del 2018, estan els projectes acabats i no 
s’hi han pogut licitar, nosaltres estaríem d’acord que vosté sol·licitara el que es posen en 
marxa com més aviat totes les línies. No només estan aquests dos detalls que marca vosté, 
sinó que es posara en marxa, i després, en tot el transcurs de la licitació, ja veuríem si cal 
fer eixos xicotets detalls que vosté està parlant ací.

Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde. A veure, no comencem la casa per la teulada, comencem per on 
tenim..., exportar-ho al nostre ajuntament, exigir des del nostre govern, des de la corporació, 
puguem fer força a la Conselleria perquè es duguen a terme les línies, les millores o les 
demandes que portem els nostres ciutadans i els nostres veïns, perquè en definitiva, el que 
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estem parlant és d’aconseguir que els nostres veïns que puguen vindre a la ciutat, com bé 
parlava el senyor Ruiz de Villena, que puguen vindre a Alcoi a la Universitat, i que els 
nostres conveïns, Cocentaina, Muro, els nostres veïns de la Foia puguen vindre a l’hospital i 
utilitzant i rebaixant tot el tema de la contaminació dels combustibles fòssils, això és 
important i això ho hem de recolzar i no hi ha problema. Quan es comentava que arriba a 
deshora, no arriba a deshora, arriba en el moment en el qual haguérem d'aplegar, és cert 
que podria haver presentat el govern de la ciutat o bé des de la Mancomunitat les demandes 
i millores de les mesures de les línies, cert, no ho han fet, caldria veure perquè no s’ha fet, 
però la realitat és que podem entrar ara mateix, podem entrar a aquest joc? Vosté estava 
parlant, en el plec de condicions, jo li propose més, li propose anar una miqueta més enllà, 
propose-m’ho ja perquè en el plec de condicions estiguen ja les condicions necessàries per 
a portar-ho a terme. Jo crec que no és començar la casa per la teulada, la defensa, per 
exemple, moltes vegades en la senyora Moltó he parlat, hem parlat del tema de la capitalitat 
comarcal per al tema del comerç de tota la Foia de Castalla que ha de vindre, hem de 
tornar-la a portar a la nostra ciutat, un autobús intercomarcal de línia que ens porte als 
veïns, ja que són usuaris de l’hospital, seria importantíssim per a la millora comercial de la 
ciutat i per a vertebrar territorialment la nostra comarca, són unes qüestions fonamentals que 
pensem que són claus, estem parlant, en l’exposició de motius, que algun company ha dit 
que estava bé, o parlem clar, o siga no és només portar un pin del 2030 sinó és creure’s la 
realitat que està fent-se, hem de canviar, hem de canviar la política, i per això estem 
plantejant la moció, la qüestió és, objectiu 2030, el llibre blanc del transport, objectius 2050, 
malgrat que alguns partits polítics no creguen en el canvi climàtic.

 
Sr. Marcos Martínez:
Sí, bé, a final de la legislatura anterior teníem ací un detall, un debat, sobre, sobre la línia 
Ontinyent, per exemple, per accedir a la universitat, gent d’ací d’Alcoi tenia problemes 
perquè els horaris tant del tren com de l’autobús no s’adaptaven, bé, l’autobús ni tan sols 
entrava a Ontinyent, no? I el tren no adaptava els seus horaris, al final es va aconseguir un 
mig acord per poder solucionar el problema, però és veritat que estava ací, en una població 
que tenim al costat i en una cosa tan sensible com és l’educació i la universitat, no? Tenim 
tres campus tocant-se, com aquell que diu, importants, que són Alcoi, Ontinyent i Gandia 
que haurien d’estar, per exemple, units per aquest mitjà, més proper també, perquè tenim 
per exemple, els mòduls tèxtils que estan en diferents graus, en tres poblacions també, en 
una actuació de 40 quilòmetres o menys, que també haurien d’estar connectats entre si, no? 
Aleshores podem discutir la forma, la manera i de quina..., si abans açò o allò, evidentment 
primer s’ha de posar en marxa el que estiga pendent de posar, però crec que és ineludible 
fer l’esforç perquè açò funcione i tots tinguem els serveis adequats hui en dia, no? Gràcies.

Sr. González:
Gràcies. Sí, bé, crec que tampoc cal afegir massa més als arguments que s’han donat a 
favor dels objectius de la moció. Es podrà dir això, que s’ha arribat tard o que..., però clar 
que arribem tard, per això mateix cal fer força, des d’ací, des d’Alcoi, tots els grups, perquè 
el transport públic de les nostres comarques millore, que es pose en marxa, clar, i que el 
servei que es pose en marxa siga el més accessible i els menys contaminant i el més 
modern i sostenible possible. Res més. Gràcies.

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: 14157565433626713473 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sr. Santiago:
Gràcies de nou. Simplement esperar que amb l’aprovació d’aquesta proposta per part de la 
corporació, doncs, signifique un espentó per posar en marxa aquesta iniciativa que entenem 
que és molt necessària per a la nostra comarca. Gràcies.

Sr. Ruiz:
Gràcies, senyor alcalde. Simplement insistir que el vot favorable a aquesta moció servisca, 
precisament, perquè algunes de les reivindicacions de l’Ajuntament d’Alcoi puguen arribar a 
plasmar-se en el servei definitiu a través del concurs que es convoque per tal de poder 
adjudicar aquestes concessions, sobretot en el tema de..., arribar a l’hospital, cosa ben 
complicada perquè en els projectes ja defineix que l’epicentre d’Alcoi està a l’estació 
d’autobusos i insistir en la possibilitat d’introduir vehicles de la major eficiència energètica 
possible i poder ampliar, en el seu cas, les freqüències, simplement això, insistir que hem 
perdut aquesta oportunitat per a poder exercir, realment, el govern de la nostra ciutat, la 
nostra sobirania per tal de poder millorar les nostres comunicacions amb la resta de ciutats i 
municipis veïns i que, encara que puga arribar tard, no desaprofitarem aquesta ocasió per tal 
de fer escoltar la veu de la ciutat, perquè els nostres veïns tinguen el millor servei possible. 
Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
A veure, torne..., jo crec que torne a insistir en el mateix, aquesta moció té un títol i després 
té un desenvolupament que jo crec que no és l’adequat, per tant, si vosté llig, ara com ara, el 
projecte de gestió de la CV-204, quan vosté demana la descarbonització de la línia de 
transport públic, parla que en matèria d’emissió de gasos de l’atmosfera «todos los 
vehículos afectados se ajustaran a la normativa europea más restrictiva que resulte de 
aplicación», ja complim un dels dos punts de la moció, i en el segon: «Que l’Ajuntament 
inste a la Conselleria d'Obres Públiques, a la realització d’una línia nova de baixes emissions 
Castalla-Ibi-Alcoi», que està, que existeix aquesta línia, en el projecte està, vosté ho sap, 
està ací, que arribe fins a l’hospital, bé, quan arribe fins a l’hospital, quan es licite, veurem on 
arriba perquè si vosté agafa el projecte, no diu si arriba a l’hospital o a l’estació d’autobusos, 
diu que arribarà i aquest és el moment on s’ha de fer. Per això li dic jo que no li entenc la 
moció, l’entenc el títol molt bé, i el que crec que, en compte de felicitar-se molt bé, això seria 
dir, no, no, posen vostés en marxa açò, ja que portem, estem en el 2021, fa 3 anys estan els 
projectes acabats, posem-ho en marxa ja, el que necessitaria l’Ajuntament d’Alcoi és 
demanar que es pose en marxa ja, no que després, aquesta concreta línia que passa per 
Castalla-Ibi-Onil arribe a l’hospital, i les altres no? I les altres no? Ah! Jo crec que açò és 
parlar d’un detall d’una línia en la qual podríem, jo crec que, per ací per consens, arribar a 
un acord molt més general, però que fora molt més efectiva. Per tant, en aquest cas, tot i 
estar d’acord en açò, perquè en alguns casos està complint-se, ens abstindrem a la votació.

Sr. Ivorra:
Senyor Martínez, no l’acabe d’entendre perquè el que hem de fer és reclamar des del nostre 
ajuntament la vertebració del territori de la comarca perquè ens importa i és necessària. El 
fet que parlem que la línia de la Foia aplegue a l’Hospital perquè és una necessitat per als 
nostres veïns de la Foia i evitem un trànsit innecessari per dins de la ciutat que milloraria la 
nostra ciutat i milloraria la qualitat de vida dels nostres conciutadans i veïns de la comarca, 
això no té res a veure, i és cert, el que podíem haver plantejat és que vostés, des del 

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: 14157565433626713473 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

govern, hagueren plantejat millores, hagueren plantejat millores al govern local, el govern 
municipal, no estic senyalant-ho senyor Martínez, la qüestió és que hauríem de plantejar 
aquestes millores, no s’han fet per part de l’Ajuntament? No passa res, podem plantejar-ho 
ara mateix, no s’han fet per part de Comunitat, no passa res, podem exigir-ho ara, continuar 
exigint-ho, estem a temps, podem treballar per a millorar el fer als nostres veïns, la vida dels 
nostres veïns, no és una qüestió d’abstindre’s, és una qüestió de posar-se a treballar. Vosté 
creu que hi ha matisos que s'han de modificar, modifiquem-los, estem oberts a modificar les 
qüestions, el que volem és treballar per la ciutadania, treballar perquè puguen conviure i 
treballar per un futur dels nostres veïns, perquè  la descarbonització, li ho he dit, en 
l’exposició de motius està ben clar, el llibre blanc del transport, agenda 2030, agenda 2050, 
estan ací, i el que estem demanant-li no és només brindis al sòl i posar-se els pins, que 
estan molt bé, la qüestió és intentar treballar-los i portar-ho a terme, treballem per això, 
plantegem-nos aquestes modificacions, vosté creu que cal ampliar coses o modificar coses? 
Seiem, no tenim ara la comissió de grans projectes, de grans contractes? Seiem al fòrum, al 
debat que vosté vulga, perquè la realitat és que necessitem vertebrar el territori, necessitem 
vertebrar..., vosté ha dit: «i per què no altres línies?». Li llance el guant, plantegem-ho, 
seiem, parlem, parlem en la comarca, parlem en la Mancomunitat, per què?Què és el que 
necessiten? Treballem des de la Mancomunitat per a proposar coses als pobles menuts, 
aquesta és part de la necessitat que estem demanant-li, perquè portem aquesta moció al 
ple? Per això, perquè no està fent-se, perquè necessitem treballar la comarca, perquè si 
volem viure, si Alcoi té futur, el té en la comarca també, i la comarca no té futur sense Alcoi, i 
això ho hem de tindre clar i hem d’estar treballant aquestes línies. Els agraïsc que 
s’abstinguen i no voten en contra, però ens agradaria molt més, com a alcoians, com a 
ciutadans d’aquesta comarca que voten a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Passem a votació de la moció.

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

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, se ausenta de la sesión la Sra. 
Rosa Maria García González.

14. 33982/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTES-PREC TEATRAM
Sra. Guillem:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i tots, els presents i els que estan per les xarxes. 

La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig les següents preguntes:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La I Mostra de teatre amateur d’Alcoi  TEATRAM ha finalitzat recentment, és el moment de 
realitzar una valoració.
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TeatrAm Alcoi 2021 ha estat concebut per a ser un festival competitiu, és un festival de 
convivència, tal com va traslladar el Consell. El seu principal objectiu era la difusió de les 
companyies dedicades a l'estudi i preparació d'espectacles procedents de textos dramàtics.
Durant els dies del Festival s'organitzaven trobades i tallers que formarien, juntament amb 
les representacions teatrals, el programa del Festival. Aquest tallers estaven obertes a 
totes les persones que desitgen participar.

Per tot açò realitzem les següents

PREGUNTES

 Quina és la quantitat de companyies que es van presentar a la mostra?»

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots. A la primera pregunta dir-li que són 
78 companyies tal com ja hem anunciat públicament. 

Sra. Guillem:
«

 Moltes s’han quedat fora de la selecció?»

Sr. Llopis:
Lògicament si van ser 3 les que van poder representar funcions, se n’han quedat 75 
companyies fora.

Sra. Guillem:
«

 Quina és la quantitat d’espectadors total de la Mostra?»

Sr. Llopis:
La totalitat d’espectadors ha sigut de 328 espectadors.

Sra. Guillem:
«

 Quina és la quantitat d’espectadors per cada representació?»

Sr. Llopis:
A la funció del primer dia hi van assistir 96 dels espectadors, a la funció del segon dia hi van 
assistir 121 espectadors i a la funció del tercer dia hi van assistir 111 espectadors.

Sra. Guillem:
«

 A les trobades i tallers quina ha estat la quantitat de participants en cada taller o 
trobada? I d’aquests quina quantitat de gent que no siga de les companyies?»

Sr. Llopis:
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Bé, informe que han sigut 2 els tallers que s’han dut a terme. En el primer dels tallers va 
haver-hi 18 participants i cal destacar que tots van ser de companyies locals. Al segon s’hi 
van inscriure 29 persones i al final hi van participar, únicament, 12 persones, 8 de 
companyies alcoianes i 4 de fora.

Sra. Guillem:
«

 Quin ha estat el pressupost de difusió? On s’ha realitzat aquesta promoció?»

Sr. Llopis:
Respecte d'aquesta pregunta i de la següent que em fa, dir-li que no li puc contestar la 
quantia econòmica, però sí que li puc dir, perquè estem a expenses que es facen l’informe 
de l’empresa de difusió i de campanyes que fem, el que sí que puc dir-li és que el que hem 
fet és cartelleria, flyers, diferents insercions en publicitat radiofònica, també amb mitjans 
digitals i també en premsa escrita, a banda de les xarxes socials tant de l’Ajuntament com la 
web del TeatrAm, etc., etc.

Sra. Guillem:
Entenc que la següent pregunta «S’ha realitzat promoció fora de la ciutat? Comarca? País 
Valencià? I quines són les quantitats econòmiques destinades a cadascuna?», no puc fer-la. 
Passe directament al prec.

La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig el següent prec:

«PREC
Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que per a la pròxima edició de la Mostra de Teatre 
Amateur és realitze la promoció adequada a l'àmbit d’acció de la mostra per presentar 
l’assistència de públic.»

Sr. Llopis:
No podem estar més d’acord. Acceptem el prec, li dic que millorarem la promoció a banda 
que ja està treballant-se amb la comissió d’arts escèniques, però també fer un canvi 
respecte a les dades en les quals es poguera fer les funcions, ja que en aquesta ocasió vam 
optar pels dijous, sobretot per la programació que ja hi havia establida i en aquesta ocasió el 
que pretenem, tant la comissió com l’àrea de Cultura, és intentar buscar la possibilitat que 
fora un cap de setmana per tal d’atraure, no únicament i exclusivament a la gent del sector 
sinó també a tots els que volen gaudir de les arts escèniques.

Sra. Guillem:
Moltes gràcies per acceptar el prec. Bé, som conscients, bé, en primer lloc totes aquestes 
preguntes es fan, precisament, perquè considerem que és una cosa important de cara a la 
nostra ciutat, som conscients que presentem moltes vegades, bé, que demanem moltes 
vegades una major difusió de les propostes culturals que es fan a la ciutat i és perquè si no 
posem l’accent en la difusió de la nostra indústria cultural, acabem creant un petit cercle 
cultural que acaba alimentant-se a si mateix, i no ens equivoquem que de la cultura també 
es pot viure i que si volem que els nostres talents i si volem que els nostres artistes puguen 
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viure a Alcoi, hem de crear, des de l’Ajuntament, aquesta conjuntura necessària i, per tant, 
hem de difondre i continuem dient que és una pota que queda un poc coixa.

Sra. Guillem:
Tal com li he contestat en moltes ocasions, continuarem treballant i millorant aquesta difusió, 
també potenciarem la participació de més espectadors en aquesta proposta del Consell de 
Cultura i m’agradaria també destacar una qüestió, que estava pensant si dir-la o no dir-la, 
però jo pense que és adient, no és cap crítica a cap component de la corporació, però ens 
ho podem vore, de les tres funcions solament ha anat un membre dels 25 components de la 
corporació.

15. 33983/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC -REPARACIÓ ZONES ESBARJO CASETA MASCARELLES
Sr. Ivorra:
Gràcies, senyor alcalde.

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La falta de manteniment del parc públic a la zona del carrer Caseta Mascarelles impedeix 
al veïnat fer-ne ús adequat de les instal·lacions de forma segura. Baranes trencades o en 
mal estat, jocs infantils trencats, i restes de brossa han fet que els veïns/es de la zona no 
puguen gaudir de les instal·lacions.

El veïnat de la zona ha recollit nombroses vegades les deixalles del parc, i ha comunicat 
en diverses ocasions els fets a l’Ajuntament. El veïnat també denuncia nombrosos actes 
vandàlics com ara una manipulació il·legal dels sistemes d’aigua de reg; trencant-los i 
desviant el seu curs, o arrancar plantes i per descomptat deixalles fora dels contenidors.

PREC

 Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que actue a la zona, la netege i repare els 
desperfectes, per tal que el parc puga ser gaudit per les veïnes i veïns de la zona.»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia, senyor alcalde, companyes i companys de la corporació. Salutacions a tots els 
que ens segueixen per les xarxes socials. Bé, acceptem el prec i ho mirarem des dels 
diferents departaments implicats per veure que està passant, per resoldre un poc aquesta 
situació. Ara, també agraïsc que es diga que, evidentment, estan realitzant-se allí diferents 
actes vandàlics, perquè saben que és una zona més apartada i aleshores, doncs, també 
hem de lluitar entre tots en conscienciar i demanar a la ciutadania que siguen respectuosos 
en tots aquests parcs que compartim tota la ciutadania.
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Sr. Ivorra:
Gràcies per acceptar el prec, reconeixem  que són els actes vandàlics que han destrossat 
part del mobiliari urbà i dels espais de la zona, és cert que hem de tindre tots, per això 
portem també al ple aquestes preguntes i aquestes accions perquè, finalment, siguen 
visibles i la ciutadania reconega que la deixadesa i el vandalisme provoca despeses i molt 
nombroses, a l’Ajuntament, i això ho hem d’evitar, però també hem de tindre aquest 
manteniment que és necessari per a les nostres infraestructures. La zona compta un parc, 
compta diferents espais que utilitzen els veïns i no està en les millors condicions. Agraïsc 
moltíssim que puguem donar-li ús, un ús necessari i que ho netegen. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies. La regidora de Ciudadanos ha hagut d'absentar-se del plenari i, per tant, tal com ha 
demanat, formularé jo les preguntes i seran contestades per l’equip de govern perquè així 
puga constar en acta cadascuna d’elles. Per tant, formularem les preguntes.

16. 33666/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTES I PRECS SOBRE ESTAT ACTUAL DE LA POLICIA LOCAL 
El Sr. Alcalde, lee las preguntas presentadas por el grupo municipal Ciudadanos:

“A raíz de diversas publicaciones aparecidas en prensa (como en Las Provincias el pasado 
9 de octubre) se ha denunciado la falta de personal y precariedad de medios con los que 
cuenta la policía local de Alcoy, lo cual compromete la seguridad en nuestra ciudad. Hemos 
recabado información sobre este problema y, en base a la misma, queremos formular las 
siguientes preguntas y ruegos:”

Sr. Alcalde:

Formularé una a una i contesteu una a una:

“1.

¿Es cierto que Alcoy no cumple la ratio en cuanto a personal que establece la Ley 12/2017 
de 13 de diciembre de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana?

En base a esa ratio y teniendo en cuenta que Alcoy cuenta con algo menos de 60.000 
habitantes, correspondería a nuestra ciudad la provisión de 105 puestos repartidos en las 
siguientes categorías: 
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1 Comisario, 2 intendentes, 5 inspectores, 14 oficiales y 83 agentes más 2 
escoltas/conductores. 

¿Es cierto que faltarían por cubrir las siguientes plazas: 1 comisario, 1 intendente, 2 
inspectores, 4 oficiales y 30 agentes?”

Sr. Belda:

Gràcies, senyor alcalde. A la plantilla municipal, actualment, es compleix amb la ràtio 
establida per l’article 38 per la llei 17/2017, no llei 14 per la que es pregunta, de 13 de 
desembre, de Generalitat, de Coordinació de Policies Locals en la Comunitat Valenciana. 
Segons la vigent plantilla existeixen, en l’actualitat, les següents places: 1 de 
comissari/comissària, 2 intendents, 5 inspectors/es, 14 oficials i 92 agents. No s'entén la 
ràtio que s’indica a la pregunta perquè no té res a vore amb el que estableix la legislació. Sí 
que, amb el que marca la llei, l’actual plantilla complix de sobra.

Sr. Alcalde: “En caso contrario:                                                                  

¿Cuántos puestos y qué categorías quedarían por cubrir según la ratio o criterios que marca 
la referida reglamentación?”

Sr. Belda: Bé, s’ha de dir que actualment es troben vacants les següents places: 1 de 
comissari o comissària; 1 intendent està realitzant aquestes funcions i així se li retribuïx, 
hem de dir que aquesta plaça està tornant a començar en el lloc en que es va quedar 
després de l’actuació judicial; 1 intendent; 2 inspectors; 8 oficials; 5 agents estan realitzant 
aquestes funcions i se’ls retribuïx; 29 agents, que en són tres d’altres localitats que estan 
realitzant funcions en comissió de serveis, i la resta són les places que ara mateix estan en 
el procés d’oposició, que justament acabem de publicar que el dia 10 és la penúltima de les 
proves, que és el psicotècnic, perdó, que és el test psicotècnic, i després només faltaria el 
mesurament i tindríem l’oposició acabada i entrarien 26 agents d’eixos 29 que faltarien. I, a 
partir d’ací, ja podríem, una vegada tinguem això, poder traure la resta de procediments que 
han de vore en este, que seria el d’inspector o intendent.

Sr. Alcalde: Passe a formular el prec.
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“Se provean las plazas de personal necesarias para que nuestra ciudad cumpla con los 
criterios establecidos en Ley 12/2017 de 13 de diciembre de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad Valenciana.

Sr. Belda: com ja li he dit és una cosa que estem fent, amb la qual cosa, aprovem el prec 
perquè ja està realitzant-se.

Sr. Alcalde: Li agraïsc que accepte el prec.

“2.

¿Por qué en  Alcoy, en estos momentos, no existe unidad de motoristas?”

Sr. Llopis: Bé, la prefectura actual va creure oportú traslladar la unitat de motoristes que 
existia perquè feren diferents funcions davant la falta de efectius, i, per tant, va ser la 
prefectura qui va desmuntar eixa unitat que existia, conformada per l’anterior prefectura.

Alcalde: Formule el prec.

“Que independientemente de que la existencia de esta unidad sea preceptiva en función de 
la Ley 12/2017, se estudie su restablecimiento por considerarlo imprescindible para 
garantizar la seguridad en nuestra ciudad”

Sr. Llopis: No obstant, encara que no estiga fent-se… no existisca esta unitat, sí que estan 
fent-se... les diferents unitats tenen un motorista patrullant la ciutat. Vol dir que des de la 
prefectura sí que tenen en compte això i, per tant, sí que acceptem el prec.

Sr. Alcalde: Doncs, gràcies per acceptar el prec.

“3.
En cuanto al parque móvil, conocemos también la existencia de carencias y el mal estado en 
que se encuentran la mayoría de los vehículos.

¿Es cierto que no disponen de vehículos para acceder a zonas rurales?”

Sr. Llopis: És cert que no en tenim assignats a la Policia. Sí que tenim altres vehicles que 
en qualsevol emergència, si fa falta fer ús d’ells, en podem utilitzar d’altres departaments.
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Sr. Alcalde: Formule el prec.

“Se dote a la policía local de vehículos de esas características”.

Sr. Llopis: Bé, dir que en estos moments existix una licitació en marxa, inicialment vam fer 
una licitació per a un 4x4 pur i dur, i quedà deserta. En aquests moments està tramitant-se, i 
crec que, si no recorde mal, la setmana que ve serà l’obertura de les ofertes d’un SUV amb 
tracció que puga suplir eixa carència de propostes per part de les diferents empreses per a 
vehicles 4x4.

Sr. Alcalde: Següent pregunta.

“4.
En cuanto el inventario de vehículos con los que cuenta nuestra policía, son correctos los 
siguientes datos?

Motos:

 3 scooter año 2001

 2 motos de carretera año 2004

 2 motos Trail año 2005 (compradas de segunda mano)

Todas ellas con cerca de 80.000 Km

Coches:

 1 furgón/oficina año 1996 y 186.000 km (herencia bomberos)

 1 coche kit detenidos año 2009 con más de 282.000Km

 2 vehículos del año 2013 con más de 270.000 Km

 2 vehículos del año 2014 con más de 240.000 Km

 1 Furgón de atestados año 2016 con más de 160.000 Km

 2 vehículo año 2019 (sin emisora) y con aproximadamente 100.000 Km en un 
año de servicio”.

Sr. Llopis: Bé, com pregunta si és correcte, correcte del tot no és. Hi una dada per exemple 
que no es correspon. El furgó d’atestats es va adquirir el 2017, no el 2016.

Al respecte de la resta sí que és correcte, i bé, en principi, doncs, eixos són els vehicles que 
tenim en estos moments.

Sr. Alcalde: Gràcies, formule el prec.
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“Que la concejalía de seguridad ciudadana, realice un plan de renovación del parque móvil 
de la Policía Local de Alcoy, por ser de imperiosa necesidad para que nuestros agentes 
puedan realizar sus funciones con las garantías necesarias”.

Sr. Llopis: Bé, dir que la Regidoria no serà únicament qui ho farà, ho farà la prefectura de la 
Policia, que és qui vorà les carències que existixen en eixos moments, ho traslladarà al 
regidor i, com en totes les ocasions que hem fet, inclourem una partida específica per 
adquisició de vehicles. Per a una planificació estratègica per part d’eixa prefectura, que 
haurà de dir que és el que hem de comprar i què és el que no. No obstant, sí que 
m’agradaria també destacar una cosa, perquè ací es posen els quilòmetres com si fer molts 
quilòmetres en el vehicle donara punts a les patrulles, a la Policia, és a dir, el que també 
necessitem i farem èmfasi és que en compte de fer tants quilòmetres als cotxes, que 
patrullen a peu, que és el que també hem exigit en moltes ocasions.

Sr. Alcalde: Gràcies, següent punt… no, punt no, perdona, següent pregunta, que encara 
en queden.

“5.
También hemos recabado quejas sobre el estado del edificio ubicado en la calle 
Casablanca, entre las cuales podemos destacar la existencia de vestuarios diminutos para 
las mujeres, mobiliario antiguo y obsoleto, falta de reparaciones y pintura, mala ubicación 
con parking compartido, falta de medidas seguridad…

¿Es cierto que en el edificio y en sus instalaciones se observan este tipo de deficiencias?”

Sr. Llopis: És cert que han existit algunes deficiències a l’edifici.

Sr. Alcalde: Formule el prec:

“Se subsanen las deficiencias que puedan existir en el edificio o en sus instalaciones y que 
dificultan la labor de nuestros agentes, o bien que se estudie un cambio de ubicación de las 
dependencias de la Policía local”.

Sr. Llopis: En tant que, com a regidor delegat de l’Àrea de Seguretat, m’han traslladat per 
part de la prefectura les deficiències o per part de qualsevol agent, hem anant adoptant les 
mesures oportunes per anar dotant tant de materials com de millores a la instal·lació. Dic 
que, precisament, en diversos punts que ací està parlant-se, com l’existència de… doncs, de 
mobiliari o diferents qüestions de pintura i tot el tema, destaque que ací, aprovat per 
diferents partits polítics al plenari, s’han incorporat partides específiques i exclusives per a la 
millora d’eixes instal·lacions. Si no s’han fet efectives és perquè s’ha cregut oportú que no 
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era per a portar-ho a terme; però sí que és veritat que ara, en estos moments estan fent-se 
eixes millores.

Sr. Alcalde: Següent

“6.
Dentro de las carencias de elementos imprescindibles para el desarrollo de las labores de 
nuestros policías, nos consta además la falta de emisoras digitales, equipos y programas 
informáticos obsoletos, y problemas en cuanto a uniformes.

¿Es cierto que nuestros agentes disponen de 250 créditos (250 Euros más o menos) cuando 
según el decreto actual de uniformidad Decreto 114/2005 de 17 de Junio del Consell de la 
Generalitat, regulador del sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad de 
la Policía Local de la Comunidad Valenciana, les corresponderían 440 Euros anuales?”

Sr. Llopis: Sí, és cert que és així. Es va adoptar eixe model de crèdits perquè el que 
pensàvem era donar o dotar, i això és un acord que es va prendre en el mateix Consell de la 
Policia, donar o dotar material per valor de 440 euros. Moltes vegades era innecessari 
perquè, al final, el que estàvem fent era anar donant camises, roba, sabates o diferents 
materials que potser no corresponia, i per això, es va buscar eixa fórmula dels crèdits, 
adoptada i presa en acord del Consell de la Policia.

Sr. Alcalde: Formule el prec.

“Se subsanen estas carencias y se dote a nuestra policía de los elementos necesarios para 
el desempeño de su labor”.

Sr. Llopis: Es dotarà en funció del que estem comentant en totes les qüestions. Hi ha un 
òrgan que és el Consell de la Policia on es parlen i es tracten de totes les carències en 
matèria de materials o de dispositius i, per tant, anirà adoptant-se a mesura que eixos 
acords que puguen haver-hi en el Consell, d’eixes necessitats que ens puga transmetre la 
prefectura i, a banda d’això, de la voluntat tant nostra com de la resta de partits d’incorporar 
dins del pressupost les quanties per a fer front a ells.

17. 33670/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREC RESTABLIMENT DE L'ANÀLISI D'AIGÜES RESIDUALS
El Sr. Alcalde, lee el ruego presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos:

«A mediados del presente año y como consecuencia de una mejora de la situación de la 
pandemia, dejó de realizarse en Alcoy el análisis de aguas residuales enmarcado dentro del 
proyecto “Covid Water”. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos, como algo 
obvio, que este servicio es fundamental para la realización de un mejor seguimiento de la 
actual epidemia por COVID-19 al anticipar nuevos brotes y repuntes en las localizaciones de 
estudio y que, por tanto, su supresión ha sido un error.
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En consecuencia, RUEGO:

Se estudie el restablecimiento del servicio de análisis de aguas residuales, tanto para la 
realización de un mejor seguimiento de la actual pandemia por COVID-19, como para otros 
usos o necesidades que se puedan detectar en un futuro.

Se introduzca  en el pliego  de condiciones  del próximo contrato de abastecimiento de agua, 
la obligación del adjudicatario de prestar el mencionado servicio».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, aprovem el prec. És cert també que la supressió del 
«Covid Water» era una proposta que es va fer de manera gratuïta, a partir d’un determinat 
moment ja se’ns volia passar un càrrec, i, per tant, el que havíem de fer era… Açò no es 
contracta al primer que ve, s’ha de traure «un això». Va canviar la situació de la Covid en tot 
el país i, per tant, vam deixar de fer eixes analítiques. És cert també que preguntàrem en el 
Servei de Salut Pública per vore si és vàlid o si a ells també els fa paper perquè al final, que 
nosaltres el tinguem i que després no puguem traslladar-ho o que no tinga cap ús... Ens 
posarem en contacte amb el centre de salut comunitari per vore quina gestió fem d’això. 

I sí que està bé que jo crec que tant este tipus d’analítiques com altre tipus puguen ser 
inclosos en el pròxim servei d’abastiment d’aigua.

Per tant, s’aprova el prec.

18. 33674/2021 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA-PREC SOBRE PREC ACCEPTAT PER A MESURES DE PROTECCIÓ Al 
VIANANT I REDUCCIÓ DE VELOCITAT EN LA INTERSECCIÓ CARRERS LA TORRE DE 
LES MAÇANES/SANT NICOLAU
El Sr. Alcalde, lee la pregunta y el ruego presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos:

«En el pasado pleno de fecha 30 de Julio de 2021, fue aceptado un ruego del Grupo 
Municipal Ciudadanos consistente en estudiar la forma de proteger a los peatones en el 
paso de cebra que existe al inicio de la calle Torremanzanas en intersección con la calle San 
Nicolás, debido a que dicho tramo forma un ángulo de 90 grados y únicamente tiene 
visibilidad cuando ya se está encima del mismo, por lo que resulta peligroso para el peatón, 
especialmente notable si los coches no atienden a la norma de velocidad.
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PREGUNTA

¿Qué medidas de seguridad se han adoptado al respecto?»

Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, altra vegada.

Bé, les mesures que s’han pres van ser, parlar amb la gent del departament per vore quines 
opcions podíem adoptar i quines accions podíem fer. Imminentment el que va a fer-se és 
repintar absolutament tots els passos de vianants que ja no estan visibles o que no estan en 
condicions i, el que s’ha vist també és una cosa que vaig comentar també en aquella ocasió, 
en aquella intervenció en l’altre plenari, de vore una senyalització lumínica que poguera 
alertar d’eixe pas de vianants a l’interior del passatge.

Imminentment, el que anem a fer és repintar, però el tema de la senyalització lumínica no 
podrem portar-ho a terme durant el que queda d’any i ho farem a principi del 2022.

Sr. Alcalde: Formule el prec.

«Que  se dé cumplimiento al ruego aceptado y se proceda a la protección de los peatones 
en ese paso de cebra, bien sea con señal vertical, señal luminosa, badén, etc.»

Sr. Llopis: Així ho farem. Acceptem el prec i així ho farem.

19. 33974/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC ALCOI CIUTAT DEL NADAL
Sr. Alcalde: Este ja el fan vostés, que jo ja he acabat el meu paper.

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

«Aquest any, Alcoi recupera la programació d’Alcoi Ciutat del Nadal i en ella es pot observar 
un recull de diverses activitats, com rutes guiades, tallers al casal del Nadal, activitats amb 
Tirisiti, concerts i molt més, amb la il·lusió renovada i el pensament de poder gaudir de tots i 
cadascun dels actes.

Tenint en compte que aquesta campanya té un públic molt divers i moltes vegades infantil, 
des de Podem Alcoi entenem que l’ajuntament hauria de fer un esforç especial per poder 

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: 14157565433626713473 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

oferir la màxima quantitat d’activitats al mínim cost possible per a la població, ja que pot 
resultar molt difícil participar del Nadal Alcoià per a moltes famílies.

Com a exemple i d’acord amb el fullet de la programació, fem un resum d’algunes activitats i 
el seu cost: assistir un dia al Tirisiti: 5 euros per persona, fer una visita guiada: 8 euros per 
persona, fer un taller en el casal del Nadal: altres 8 euros, visitar el campament reial, 3 
euros, al que es podria afegir algun concert, o les compres al mercadet de La Glorieta.

Per aquests motius, realitzem el següent prec:

 Que l’ajuntament assumisca el cost de contractar les activitats a empreses externes, 
com els tallers del casal del Nadal, les visites guiades i les teatralitzades, el 
campament reial, així com reduir al màxim el cost de les entrades dels concerts o de 
les representacions del Tirisiti, facilitant així la participació a la població, tant d’Alcoi 
com d’altres municipis i que la economia de les famílies no siga un impedient en 
aquest retorn al Nadal Alcoià».

Sra. Zamorano: Bon dia a tots. Gràcies, senyor alcalde.

A vore, jo crec que el fons del prec el compartim, perquè jo crec que el què vostés plantegen 
és la necessitat que determinades famílies que tinguen problemes, passen per problemes 
econòmics o tinguen eixes dificultats, puguen accedir en igualtat de condicions a les 
activitats d’Alcoi Ciutat del Nadal o a qualsevol activitat cultural, lúdica o que desplega la 
ciutat, i amb això estem d’acord. I amb això estem d’acord, i altres voltes en altres aspectes 
l’Ajuntament ja està fent-ho. Per exemple, en les escoletes d’estiu, que no importen els 
ingressos familiars i tots els xiquets d’Alcoi poden gaudir d’eixes escoletes en les mateixes 
condicions. En este cas, pense que també, i de fet, estem fent-ho. 

Però vosté... comentava que l’Ajuntament reduïsca els preus perquè puga ser accessible per 
a tots. Mire, l’Ajuntament ja assumix el cost de totes eixes activitats en gran part; per això 
eixos els preus són tan reduïts. Si l’Ajuntament no assumira eixe cost, els preus no serien ni 
tan sols els que són. Per tant, eixe esforç ja està fent-se per part de l’administració en tots 
els casos, inclús en les visites guiades. Les visites guiades que es fan són per a turistes, són 
visites-rutes turístiques; per tant, encara que no estan enfocades per als ciutadans de la 
nostra ciutat perquè ja coneixen la ciutat i els recursos, això no obsta perquè puguen 
participar, evidentment. En eixos casos, jo pense que l’Ajuntament ha d’ajudar a les 
persones que realment els fa falta, perquè les que podem pagar-ho, no té sentit que siga 
gratuïta per a tots. Aleshores, l’Ajuntament a eixes persones que mitjançant els serveis 
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socials, que eixa és la tasca que està fent-se, quan es detecta una falta, doncs, es participa i 
es subvenciona, es subvenciona al 100%, vull dir, no hi ha una rebaixa; però jo crec que 
hem d’ajudar eixes persones que realment ho necessiten, no menysprear el valor d’un servei  
perquè al final, el servei ha de tindre un cost, perquè ho té, i per fer-se valorar eixe servei. Al 
final, les coses que no tenen preu no es valoren, i això va en detriment també de la pròpia 
activitat. Moltes voltes, pense vosté que si..., per exemple, les funcions del Tirisiti, que són 
les que són, perquè els dies són els que són, les hores són les que són, si foren gratuïtes i 
no ens costara traure eixes entrades, doncs tu, una volta les traus, com no et ve bé anar, no 
hi  vas perquè no t’ha costat res i eixa cadira es queda buida i impossibilita que un altre 
poguera anar, i això ha passat. Per això, jo crec que els serveis s’han de valorar, s’ha de fer 
arribar a tot el món la possibilitat de poder accedir, però s’ha de valorar. 

I una altra part és el turisme. No té sentit subvencionar al turista perquè vinga. El turista 
quan ve volem que es deixe diners en Alcoi. Si ha de vindre a costa que en els diners dels 
alcoians els paguem l’estada, no té sentit. Eixos diners dels alcoians ens els gastem entre 
nosaltres i millor. Vull dir, per antonomàsia, el concepte de turisme va lligat a que es deixe 
diners en el territori; per tant, jo crec que eixe afavorir serà a les famílies d’Alcoi, però igual 
que es fa amb els recursos de serveis socials o en la renda bàsica o en el que siga. Són la 
gent d’Alcoi, cada població té eixa obligació respecte dels seus, perquè sinó Alcoi no tindria 
suficients diners per abastir-ho tot.

Per tant, jo... vull acceptar-li el prec, perquè jo crec que la filosofia la compartim, de fet, 
estem fent-ho ja, podem ampliar... inclús podem parlar d’ampliar en altres activitats, però 
reformulant un poc el prec. Jo, li trasllade el que jo he escrit, i si vosté me l’accepta, li 
acceptaria el prec. Quedaria així: «Que l’Ajuntament possibilite a les famílies alcoianes amb 
escassos recursos que mostren interés el participar de les activitats d’Alcoi Ciutat del Nadal, 
com els tallers del Casal del Nadal, visites guiades, campament reial, concerts, Tirisiti, etc., 
perquè l’economia familiar no siga un impediment en aquest retorn al Nadal Alcoià».

Si li sembla bé, li accepte el prec.

Sr. Santiago: Des de Podem no dubtem en absolut dels esforços que es fan per a intentar 
facilitar l’accés a qualsevol tipus d’activitat que s’organitza per part de l’Ajuntament; però 
enteníem que davant la situació actual, en el moment actual, havíem de redoblar 
precisament eixos esforços, i per això plantejàvem aquesta proposta.

No estem parlant de gratuïtat, però sí que estem parlant de reduir al màxim el cost per a 
facilitar a les famílies que puguen accedir als diferents esdeveniments, en este cas de la 
programació nadalenca de la nostra ciutat. Per tant, con la nostra voluntat és arribar a 
facilitar eixe tipus d’accés a totes les famílies, i sobretot a les famílies que més ho 
necessiten, no tenim cap problema en acceptar el prec si això significa que es redoblen 
precisament eixos esforços per a complir amb l’objectiu d’aquesta proposta. 
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Per tant, doncs bé, valorar eixe esforç que va a fer-se i tindre-ho en compte, que és 
important que continuem treballant en aquesta línia perquè la situació és complexa i les 
necessitats cada vegada lamentablement són més altes.

20. 33975/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC BARRI SANTA ROSA
Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.

«Des de Podem Alcoi, i després de mantindre una reunió amb l’associació de veïns de 
Santa Rosa La Mistera, presentem aquestes propostes amb l’objectiu d’adequar una zona 
concreta de la ciutat.

Al mateix temps, considerem que són intervencions necessàries per a millorar el dia a dia de 
la gent i que no poden esperar al desenvolupament del projecte Via Parc, del que som 
conscients que el govern municipal té previst posar en marxa a mig termini.

D’acord amb els suggeriments recollits per l’associació de veïns, aquestes són les 3 
propostes d’actuació en el barri de Santa Rosa que sol·licitem:

 Instal·lar punts de llums en l’eix per a ciclistes i vianants, concretament en el tram 
entre la Plaça Pintor Navarrete i el primer túnel cap a Batoi.

 Habilitar el pas per a vianants baix del pont del Col·legi Sant Vicente de Paül, enfront 
de l’eix per a ciclistes i vianants, ja que ara la vorera acaba directament en una paret 
de terra, com es pot apreciar en la foto adjunta i no hi espai per poder accedir a l’altra 
part, com es veu en l’altra foto.
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 Revisar la zona entre l’eixida d’aquest mateix pont i després del pont José Luis 
González, instal·lant les canalitzacions d’aigua o clavegueram necessari per evitar 
les abundants acumulacions d’aigua que es produeixen quan plou. En la foto es veu 
una mínima part de les conseqüències.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. Bé, en este prec, que hi ha tres, jo crec que va a 
haver-hi de tot. 

En el punt primer, d’instal·lar punts de llum en l’eix per a ciclistes i vianants, concretament 
entre el tram de Pintor Navarrete i el primer túnel cap a Batoi, jo entenc, i acabe de 
descarregar fotos de l’espai, que hi ha. Que la plaça Pintor Navarrete és zona urbana, i 
estem parlant de l’últim... abans d’entrar al tunel de... en la zona de la colònia, per dir-ho 
d’alguna manera, no? Inclús passant el tunel de la zona de la colònia, que està il·luminat, 
accedixes a l’anterior, que és el pontet de Batoi, que també està... Jo he vist ara ací en les 
mateixes fotos de Google, que les he descarregat, que sí que hi ha fanals. Probablement en 
ser enllumenat públic, potser es puga dir que voldria algun reforç? Mirem-ho, perquè 
entenem que sí que hi ha.

Després, en el segon que parla del pas per baix del pont de Sant Vicent de Paül. Eixe 
hauríem de replantejar--ho perquè també entenem que hi ha prevista a la Via Parc una obra 
important, i fer un obra d’esta envergadura que deixe un pont que probablement a la llarga 
no estiga en el mateix condicionament que ara, jo crec que és un poc vore quin importe té i 
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vore que representa, no? I per ací també hi hauríem... no li l’acceptaríem perquè hauríem de 
valorar el tema.

I en el tercer, totalment d’acord. I eixe l’acceptaríem i prendríem les mesures per a evitar-ho, 
en breu.

Sr Santiago: Val, gràcies.

Sí, bé, el primer punt es podria entendre que reforçar seria una més que probable bona 
solució per a eixa zona.

En el segon, al final jo crec que el més important és donar una alternativa. Jo no sé quina 
serà la valoració de l’obra que es podria fer al respecte, i si després realment es podria 
reaprofitar amb les obres previstes a Via Parc o plantejar una alternativa i poder fer un pas 
de vianants, que sinó la gent ha de passar pel mig de la carretera. Llavors, l’altra alternativa 
o una possible reformulació seria eixa, fer un pas de vianants perquè la gent no... no tinga 
risc a l’hora de passar per eixa zona.

I bé, respecte al tercer punt, doncs, perfecte. Gràcies

21. 33977/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC RECUPERAR UNA CASA DE DOS CLAUS PER A LA SEUA CONVERSIÓ EN UN 
ESPAI MUSEÍSTIC 
Llig el prec el Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«Alcoi compta amb una història i un patrimoni industrial molt important que hem de preservar 
i posar en valor, així com tindre la capacitat de poder donar-lo a conèixer a la resta del món. 
Les Cases de Dos Claus són un exemple.

Aquestes cases, con tots i totes saben, doncs són unes vivendes que, inicialment, van ser 
construïdes com a vivendes unifamiliars i plurifamiliars i que, amb l'increment poblacional al 
que va haver de fer front Alcoi durant la industrialització del segle XIX, es van convertir en 
vivendes obreres comunals davant la falta d’habitatges per a la gent treballadora que va 
arribar a la ciutat.

Recentment, des de l'Associació Legat Històric d'Alcoi (LHIA), han tractat la singularitat i la 
importància d’aquestes cases per a la història de la nostra ciutat. En paraules dels seus 
responsables, representen un patrimoni material i immaterial que ha de respectar-se i que 
tenim el deure de restaurar, protegir i conservar al menys un d’aquests habitatges perquè 
puga visitar-lo i conéixer-lo tot el món. Nosaltres no podem estar més d’acord amb aquesta 
afirmació.

Des de Podem considerem que la recuperació del patrimoni industrial és una reivindicació 
històrica de la ciutat i una tasca pendent que hem d’abordar quan abans, pel seu valor i 
també per l’oportunitat econòmica que suposen i que hem de saber aprofitar. No s’entén que 
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una ciutat com Alcoi, amb la seua història i patrimoni industrial encara no haja donat aquests 
passos.

Per l’exposat, realitzem el següent prec:

 Que l’ajuntament d’Alcoi recupere, rehabilite i adeqüe una Casa de Dos Claus per a 
la seua conversió en un espai museístic.

 Que l’ajuntament d’Alcoi incloga una partida en el proper Pressupost Municipal de 
l’any 2022 per a portar a terme aquesta actuació».

Sra. Zamorano: Sí, gràcies senyor alcalde. Jo la veritat és que estic supercontenta de 
trobar-me en este prec perquè és una evidència que molts grups d’esta corporació estem 
alineats en esta estratègia. Ho demana vosté, ho va demanar si no ho recorde malament 
Guanyar, Compromís crec que també en alguna ocasió. I també estic contenta perquè una 
entitat que té un naixement prou recent, com és l’Entitat del Legado Histórico, també reculla 
eixa reivindicació històrica que porta fent el Cahea des de fa molt de temps.

Per cert, per això dic que es veu que tot s’ha alineat perquè açò es duga avant... a banda, i 
nosaltres també ho havíem arreplegat ja. Si, recordarà vosté, fa dos setmanes l’alcalde va 
fer una reunió amb tots els grups per a informar-los de totes les subvencions que s’havien 
demanat, totes les accions incloses en eixes subvencions, i una d’eixes accions era la 
rehabilitació. Per tant, jo crec que, com tots estem d’acord, açò al final va a ser una realitat 
més prompte que tard.

I accepte el prec totalment també en el segon punt, perquè, com sabem tots, les 
subvencions les carrega el dimoni, i una cosa és demanar-les i altra que te les donen. I, per 
tant, si no és per una part, que siga per l’altra, però que eixe esforç no es veja... doncs que 
no quede en un calaix, val! O siga, que molt bé, que li accepte el prec.

Sr. Ferrándiz: Sí, bé, simplement agraïm que s’accepte el prec, i des de Podem també 
estem molt contents, i molt contentes que per fi una ciutat com Alcoi puga portar endavant 
aquest repte, que pensem que ho hauríem d’haver fet fa temps, però bé, mai es tard. I que 
siga ara, doncs, és una bona notícia per a tots i per a totes.

22. 33978/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC ZONA VIANANTS
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, portaveu del Grup Municipal Podem.

«En març de 2021 es va posar en marxa la primera fase de la conversió del centre en zona 
de vianants i, després de sol·licitar la constitució de la mesa de seguiment i amb la resposta 
del Sr. Martínez en el ple del passat mes de novembre, indicant que anava a convocar-se de 
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manera immediata, com que encara no comptem amb aquesta mesa, doncs hem decidit 
plantejar aquesta proposta en el Ple per tractar de resoldre les qüestions que sorgeixen al 
respecte.

Per això i després de mantindre una reunió amb diferents persones afectades, des del grup 
municipal de Podem Alcoi fem un prec amb diferents propostes per a millorar l’actual 
situació de punts concrets de la zona centre de la ciutat:

 Reduir l’espai habilitat per a taxis en el carrer País Valencià, 
entre els carrers Santa Ana i Santa Lucía, i per tant, ampliar 
la zona d’estacionament.

 Revisar l’encreuament entre els carrers Bisbe Orberà i Santa 
Ana, ja que no hi ha cap senyalística que indique qui té 
preferència de pas.

 Revisar les zones de càrrega i descàrrega i valorar si totes 
són necessàries.

 Habilitar l’accés a País Valencià des de Santa Lucia, amb 
semàfor o el que millor s’adapte a la zona, per evitar que 
s’haja d’anar necessàriament cap al Pont de Cervantes.

 Revisar els blocs de cement existents, com el del carrer Sant 
Jordi de la foto adjunta, per valorar la seua eliminació, ja que 
són un risc per als vehicles, o canviar-los per un material amb 
menys impacte.

 Habilitar una zona d’estacionament en País Valencià, 
canviant d’ubicació un grup de contenidors al carrer Juan 
Cantó. 

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, de tots estos precs, vosté parlava d’eixa reunió, i 
sabem tots que la tenim pendent. Vam dir que la convocaríem este mes. Aleshores, estem 
organitzant en el departament a vore quin dia podríem fer-ho, perquè és cert que hem de 
parlar del tema de la conversió en zona de vianants, però no només per açò, hi ha molts 
temes pendents. Els vaig dir que hi havia una sèrie de dades que volíem arreplegar, també 
volem vore, perquè tots sabeu que hi ha un contenciós presentat, i així es va preguntar en la 
comissió, per part d’un col·lectiu, vore quina situació teníem. I preferim, probablement 
ajornar una setmana la convocatòria, però poder tindre tots els temes per a debatre. 
Preferim això que fer-ne una i d’ací a quinze dies haver-ne de fer un altra.

Sobre allò que vosté parla en el tema de l’espai habilitat per a taxis, de reduir-lo. Parlarem 
amb els taxistes, perquè sí que és cert que en alguns casos no estan ocupades totes les 
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places, però jo crec que s’ha de consensuar i parlar amb ells per vore quina solució podem 
tindre, per si veren una alternativa.

Sobre revisar l’encreuament del carrer Bisbe Orberà, ho veiem, sí que és cert, ho vorem, 
perquè ara quan vam llegir el prec vam vore que està un poc..., i estaria bé reforçar eixa 
senyalització.

El revisar les zones de càrrega i descàrrega. Nosaltres les vam proposar també un poc per a 
facilitar, quan ja ho vam dir, la càrrega i descàrrega. Se’ls va demanar també part del 
Conservatori poder fer una càrrega i descàrrega per quan els xiquets i les xiquetes van de 
vesprada al Conservatori o de matí puguen tindre una zona per descarregar ràpidament. 

Habilitar al País Valencià el semàfor. Allí jo crec que ja fa temps, jo crec que tots tenim la 
mateixa sensació que tu, però ja fa molt de temps que, quan arribes al País Valencià, si 
passes el carrer Joan Cantó .... ja has de pegar la volta a Alcoi, no? I probablement seria 
una alternativa que el carrer Santa Llúcia, al final, fora l’últim en el qual pogueres girar, no? I 
estem plantejant una remodelació d’eixos carrers per evitar que hages de tornar a pegar la 
volta a Alcoi.

Sobre els blocs de ciment. Vorem quina alternativa tenim, i la que ho regula, perquè 
probablement sí que és cert que no el més estètic, però són molt eficients, perquè així no 
t’impedixen l’accés als teus guals.

I habilitar una zona d’estacionament al País Valencià canviant eixe... Ho traslladarem també 
a la Regidoria de Medi Ambient per vore si hi ha possibilitat que el camió puga entrar per allí, 
per a recollir, i és cert que guanyaríem un aparcament que ara no tenim.

Per tant, acceptem en estes condicions i prenem nota per a, en eixa reunió de la comissió 
de seguiment, poder incloure-ho.

23. 34071/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ SOBRE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE BEBÉS ROBATS EN L’ESTAT 
ESPANYOL 
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció:

«El passat 26 de febrer de 2020 va tindre lloc la signatura i registre de la Proposició de Llei 
de bebés robats en l'Estat Espanyol, i el 23 de juny de 2020 va ser aprovada la seua presa 
en consideració, pràcticament per unanimitat de tots els Grups Polítics del Congrés dels 
Diputats. En l'actualitat, els Grups Polítics treballen en el tràmit d'esmenes.

Aquesta llei és fruit d'un llarg procés que va començar en 2017, quan es va presentar per 
primera vegada la Proposició als Grups del Congrés, els quals van aprovar la seua 
tramitació per unanimitat el 20 de novembre de 2018. No obstant això, i malgrat l'estat 
avançat del procediment, la convocatòria d'eleccions va truncar eixa primera tramitació.
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Són moltes les entitats que han treballat des de l'inici darrere de l'aprovació final de la Llei de 
bebés robats en l'Estat Espanyol. La impulsa i promou la Coordinadora Estatal de apoyo a la 
Querella Argentina-CeAqua a proposta de Todos los niños robados son también mis niños, 
associació integrant d'aquesta entitat. Compta amb la participació activa d'un gran nombre 
d'associacions de víctimes pel robatori de bebés de diferents parts de l'Estat espanyol que 
donen suport a aquesta Proposició de llei: Adelante Bebés Robados (Madrid i delegació de 
Castella-La Mancha); Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia “Itxaropena”; Asociación de 
Bebés Robados de Andalucía (ABEROA); Asociación de Afectados por Bebés Robados de 
Andalucía (ABRA); Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de 
Alicante (AVA); Asociación Origens de Baleares; Camino a la Justicia; Sevilla bebés 
robados; Sos Bebés Robados de Almería; Sos Bebés Robados Cádiz; Sos Bebés Robados 
de Cantabria; Sos Bebés Robados Galicia; Sos Bebés Robados Huelva; Sos Bebés 
Robados Jerez de la Frontera; Sos Bebés Robados Madrid (Madrid i delegació de 
Canàries); Todos los niños robados son también mis niños- CeAqua (com a entitat 
promotora).

D'igual forma, està avalada per associacions tant estatals com internacionals en defensa 
dels Drets Humans, com ho són la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), 
Amnistía Internacional y La Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad —
representants de las Abuelas de Plaza de Mayo a Espanya—; a elles se sumen nombroses 
entitats memorialistes, feministes i acadèmiques.

La importància d'aquesta Proposició resideix en la gravetat a la que arriben els crims de 
robatori de bebés a Espanya, que s’han succeït en un espai temporal de més de 50 anys i 
s'han estés per tot el territori de l'Estat. Per això, aquesta Proposició de Llei té com a 
objectiu garantir els drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, 
pilars del Dret Internacional dels Drets Humans, a les víctimes del delicte de robatori de 
bebés com a crim de lesa humanitat.

Tant és així, que són diversos els organismes de Nacions Unides que s'han vist compel·lits a 
intervenir: el Relator Especial de Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la justícia, la 
reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff; i el Grup de Treball sobre 
desaparicions forçades de Nacions Unides. D'igual forma, el Parlament Europeu va tenir un 
gran interés i va enviar la Missió de la Comissió de Peticions, el resultat de les quals va ser 
l'elaboració d'un Informe amb 31 recomanacions, publicat el novembre de 2017.

L'aprovació d'aquesta proposició suposaria que Espanya compliria per fi els criteris i 
recomanacions de les Nacions Unides i el Parlament Europeu, en establir criteris i 
mecanismes homogenis d'actuació en totes les Comunitats Autònomes, crear i coordinar 
diferents institucions i organismes que puguen suportar el pes de les investigacions i 
procediments necessaris per a l'efectiva investigació d'aquests delictes, que comprenen tota 
la dictadura i part de la democràcia. Amb aquesta llei es refermen els drets de les víctimes, 
del passat i del present, de les quals ja no estan i de les quals encara busquen retrobar-se 
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amb les seues famílies o recuperar la seua identitat. Es garanteixen a la fi, els drets que ja 
hem esmentat de veritat, justícia, reparació i no repetició, tan importants per a les víctimes 
com per al funcionament d'un estat democràtic de dret.

El 17 de setembre de 2020 es va obrir el tràmit d'esmenes de la Proposició, que està situada 
en la Comissió de Justícia. La llei s'ha quedat parada en aquest tràmit.

A causa del dolor que ha causat el drama del robatori de bebés a Espanya i que encara es 
manté, és necessària una resposta unitària, comuna i col·lectiva, per això l’Ajuntament 
d’Alcoi acorda sol·licitar al Congrés dels Diputats:

PRIMER.- La finalització del tràmit d'esmenes perquè la llei seguisca el seu procés 
parlamentari fins a l'aprovació definitiva i urgent.

SEGON.- Que la Llei que resulte aprovada respecte al màxim el text original de la Proposició 
de Llei sobre 'bebés robats' en l'Estat espanyol (122/000039), ja que és el que ha recaptat 
un enorme consens social i polític tant en la seua elaboració com en l'inici del procediment 
parlamentari per a la seua tramitació».

La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies. Jo, seguint la dinàmica de la sessió plenària de hui, com no 
vull discriminar a ningú, i vull ser coherent, donaré la mateixa cobertura que a l’altre extrem. 
No, i no intervendré en la moció. Gràcies.

Sr. Abad: Sí, gracias. 

De nuevo Guanyar nos trae al Pleno una moción para intentar hacer creer a la ciudadanía 
que tienen un gran corazón, que no lo dudamos, y que realmente están preocupados por 
todos estos niños. Pero no es así, para nosotros no es así. Únicamente les preocupan por la 
cronología en que sucedieron estos hechos; de haber sido otra, el silencio reinaría entre sus 
filas.

La ley se admitió a trámite por segunda vez en junio de 2020 y en septiembre de 2020 se 
abrió el trámite de enmiendas. Todo tiene un proceso, dejen que siga su curso. Además 
tienen representación en el Congreso, háganles una llamada exponiéndoles sus 
necesidades para con los alcoyanos, que por lo visto esta moción influirá mucho en nuestro 
día a día. Muchas gracias.

Sr. Ferrándiz: Bé, des de Podem no podem més que subscriure aquesta moció i donar-li 
suport, com no pot ser d’altra forma. Crec que tots i totes pensem que així hauria de ser, ens 
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costa entendre que després de tants anys, en un país que es diu democràtic com el nostre, 
una atrocitat i un crim com aquest, que es va produir des del final de la Guerra Civil durant 
tota la dictadura i fins i tot alguns anys després de la mort del dictador, encara no haja sigut 
abordat, investigat i jutjat com mereix.

I pensem que no és una qüestió d’extrems ni de bon cor, sinó més bé de justícia i de 
decència democràtica, la veritat. Considerem que totes les famílies que han sigut víctimes 
d’aquesta barbàrie franquista mereixen, com a mínim, reparació i justícia.

Com bé explica la moció, la Llei de bebés robats es troba actualment en procés de 
tramitació d’esmenes, i nosaltres estem convençuts, o així ho esperem també, que aquesta 
serà la legislatura en què aquesta llei vorà la llum, i esperem que puga ser amb la unanimitat 
del Congrés, encara que, pel que sentim, igual no passa així.

Així i tot, considerem oportú que des de les diferents institucions, com per exemple el nostre 
ajuntament, fem pressió per a estar al costat de les víctimes i que la llei puga sortir endavant  
tan aviat com es puga. Com deia, és una qüestió de decència democràtica.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

Des de Compromís, com no pot ser d’altra manera, estem a favor de la moció. Entenem que 
el que ha passat al llarg de la història van ser uns fets molt greus, que van perjudicar a 
moltíssimes persones. Que inicialment va ser una qüestió repressora, política, per a 
determinades persones; però que després es va convertir en negoci per a uns quants.

El fet és esbrinar què és el que va passar, com va passar i que aplegue amb la màxima 
celeritat possible. Des de Compromís sempre estarem al costat de les víctimes i de les 
persones que van patir, no hi ha res més a dir.

Sra. Lirio García: Sí, en 2018 se aprobó la tramitación de la proposición de ley. En junio de 
2020 otra vez se tuvo que iniciar la tramitación de la aprobación de la proposición de ley. Y 
en ambos casos el PP votó a favor.

En septiembre del 2020, se inició el trámite de alegaciones. Ha pasado un año y dos meses. 
Es quizás esto una triquiñuela del gobierno del Estado español para posponer esta ley? 
Porque realmente, incluso Esquerra Republicana de Cataluña criticó la actitud del PSOE en 
este sentido y con respecto a esta ley diciendo que todo aquello incómodo para los 
socialistas, directamente lo paran.

 La fricción entre Unidas Podemos y el Partido Socialista en este tema es más que evidente. 
Tenemos muchos ejemplos con respecto a la ley. Por ejemplo, el derecho de tutela judicial 
de las víctimas es uno de los temas que están siendo… en los que hay fricción entre ambos, 
incluso también la calificación del crimen como lesa humanidad, también es otro tema de 
fricción. Pero esta situación al Partido Popular no nos extraña, el gobierno del Estado 
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español tiene encontronazos y desacuerdos continuamente. Por ejemplo, la reforma de la 
ley de vivienda, la reforma laboral, la ley de libertad sexual, en el salario mínimo 
interprofesional, en la figura del rey emérito, en la figura de Puigdemont, etc. Por qué iba a 
ser diferente con esta ley?

El popularmente conocido como gobierno Frankstein, gobierno a trozos como dijo en su día 
Perez Rubalcaba, por mantenerse en el poder fuerza el entendimiento pese a todo y a 
cualquier precio, y esta proposición de ley no iba a ser un ejemplo contrario.

Vamos a apoyar, el Partido Popular,  esta moción. Lo que no entendemos es qué hace aquí 
esta moción en el pleno, pues realmente, tanto Podemos como Guanyar, que presumen 
tanto de asamblearios, de transparentes, de accesibles, no entendemos como no se ponen 
en contacto con sus jefes y les piden que se desparalize la aprobación de esta ley.

Sra. De Gracia: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, molt bon dia a totes i a tots els que estan 
veient-nos.

Nosaltres donem el suport, per descomptat que donem el suport a aquesta moció sobre la 
proposició de llei dels bebés robats. 

Aquesta llei sobre els bebés robats té molt a vore amb la veritat, la justícia i la reparació, 
d’acord? Aquesta proposta de llei ha de donar la llum i ha d’acabar amb aquesta incertesa i 
donar justícia, i evitar que aquests casos tornen a repetir-se. Per tant, donem tot el nostre 
suport.

Comentar a la senyora García que posposar, posposar o treballar? O treballar amb les 
esmenes que estan fent-se, treballar en una llei que clarifique, treballar en una llei que siga 
una realitat, perquè és una llei que treballa sobre els drets humans, i  donem el suport a esta 
moció perquè, encara que som un ajuntament, des d’ací , des del partit, donem suport a les 
mocions que donen als drets humans.

Sra. Obiol: Gràcies de nou. Seré molt breu perquè pense que la moció és molt extensa i, 
per tant, estan ben exposats els nostres arguments, simplement uns aclariments inicials.

Vox no és el nostre extrem, nosaltres no qüestionem els drets humans; i això crec que s’ha 
de quedar clar quan debatem i quan fem el joc de partits, que nosaltres Guanyar, Podem en 
este cas, que també ens han clavat en el mateix lloc, fins i tot el Partit Socialista, no? Totes 
el juguem... Compromís, tots els que estem en aquest joc polític, defensem els drets 
humans. No els qüestionem. I això, podem tindre discrepàncies, però crec que hem de 
deixar-ho ben clar des de l’inici... eh, el Partit Popular ―que vos sentia― efectivament, amb 
moltes discrepàncies, però no qüestionem els drets humans.

Un altre aclariment que crec que és important, nosaltres no tenim caps, som un moviment 
assembleari, som una plataforma municipalista, tenim un partit al nostre si, del qual n’estem 
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molt orgullosos, que és Esquerra Unida del País Valencià, però no tenim cap cap. I 
precisament açò prové d’aquesta xarxa, que ens proveïx aquest partit, perquè és una moció 
que s’ha presentat a altres ajuntaments, en els quals, i nosaltres sempre hem defensat que 
no estem, i ho hem dit moltes vegades, que no som partidaris de propostes que isquen de 
les nostres competències; però que sí que som partidaris d’alguns fets simbòlics com aquest  
perquè, tot i que a vegades això ho solc dir, que sembla que les nostres muntanyes faça 
pensar que no ens afecten els problemes que passen arreu del món, a Alcoi hi ha moltes 
famílies afectades per aquest fet, i això ho haurien de tindre en compte. Crec que des del 
seu ajuntament, que mostren suport simbòlic òbviament, però suport a aquestes famílies 
que són afectades i que no resoldrien totalment el problema amb aquesta llei, ni molt menys;  
però que faria una cosa molt important que han dit ja els meus companys, que donarien 
justícia, simplement reparació, reparació al seu dolor i reparació a aquests fets, que és molt 
important.

Recordar també que ja el jutge Garzón, tot i que hi ha investigadors que en parlen de 
molts... d’una xifra molt més elevada, parla de 30.000 xiquets i xiquetes furtats des del 36 
que va començar en les presons franquistes, però que va continuar fins a la dècada dels 90. 
Per tant, això ho haurien també de tindre en compte. Hem de cuidar que aquestes, encara 
que siga simbòlicament des d’un ajuntament, anava a dir xicotet però no, mitjà, com el 
nostre, que simbòlicament donem suport i que defensem la reparació i la justícia per 
aquestes famílies. Gràcies.

Sr. Abad: Sí, gracias. 

Miren, ustedes vienen del comunismo, son comunistas puros y duros. Y que utilicen los 
derechos humanos y que digan que Vox está en contra de los derechos humanos, es que 
me da risa. De verdad, ustedes no saben la cantidad de crímenes que tiene su historia del 
comunismo en toda la… es que de verdad, piénsense bien lo que dicen, que abogan por los 
derechos humanos, pero recuerden también su historia, que también han participado en ella. 
Vale. Muchas gracias.

Sr. Ferrándiz: Bé, jo voldria aprofitar per a dir que la història del Partit Comunista, almenys 
ací a Espanya està vinculada només a la lluita per la democràcia i per la llibertat. Res més, 
igual sí que s’ha de llegir algú la història de nou. 

Bé, per reprendre el tema de la moció. Comentava la senyora García, del Partit Popular, que 
el govern és un projecte Frankenstein, doncs, el projecte Frankenstein un dels objectius que 
tenia era intentar rivalizar con Dios. Mire, senyora García, el govern de coalició no aspira a 
tant, no aspira a tant, es conforma amb el que estem fent, pujant el salari mínim, la major 
reducció de l’atur de la història, rècord de contractes indefinits, primera llei d’habitatge, i 
seguim. Això és el que els dol.
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El PP, voldria preguntar-los jo, votarà a favor d’esta moció mentre Pablo Casado acudix a 
misses per a rendir-li honors al dictador?

Sra. Lirio García: Sí, muchas gracias.

Que triste que la defensa es culpar a los demás de sus propios errores, pero bueno, 
evidentemente que la culpa es del gobierno Popular. Estamos tan acostumbrados que para 
qué vamos a contestar.

Lo que sí que me preocupa es que el Partido Socialista diga que está trabajando, porque si 
el Partido Socialista del Gobierno de España está trabajando en la misma línea que trabaja 
el gobierno socialista del Ayuntamiento de Alcoy, es preocupante, porque es la coletilla que 
estamos siempre acostumbrados a escuchar, estamos trabajando, está en marcha, está en 
proceso. Me preocupa muchísimo el futuro de esta proposición de ley.

Sr. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde.

Senyora García, sense comentaris. Treballem, treballem en moltes lleis i ací estem. I 
continuarem defensant, d’acord?

Jo sí que vull nomenar en la llei de la qual estem parlant, en el capítol 3, article 5, una de les 
coses que estan marcades, i jo les posaria en majúscules, és el dret a la veritat, derecho a la 
verdad, això és el què volem que es diga, la veritat del que va passar, que s’estudie, que 
s’investigue, i que eixes esmenes es facen i es treballen. 

I el que volem, senyor David García, és humanitat, treballar els drets humans, però 
humanitat, tindre humanitat. I espere que des d’aquest govern local hi haja humanitat. 
Gràcies.

Sra. Obiol: Bé, breument, ja he dit que crec que a l’exposició de motius ja està ben definit. 
Nosaltres demanem, com ha dit la senyora De Gracia, demanem la reparació, demanem 
veritat, demanem justícia, demanem estar al costat d’aquestes persones afectades. I 
demanem que en aquestes qüestions que afecten directament els drets humans de la 
ciutadania, que el joc de partits i que la lluita o el teatre, aquest teatre... aquest que té a 
vegades caràcter teatral d’aquesta lluita entre partits, estiga de banda i que ens centrem en 
allò realment important, que és defensar la veritat i defensar els drets de les famílies 
afectades en aquest cas, o en altres atemptats contra els drets humans de la població. 
Gràcies.

Seguidament se sotmet a votació a moció presentada pel Grup Municipal Guanyar Alcoi.

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

24. 34072/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ D’ACCIONS DEL PLA D’INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta les següents preguntes:

«Al Pla Municipal d’Infància i Adolescència d’Alcoi venen reflectides una sèrie d’accions a 
realitzar associades als objectius i línies estratègiques del pla. La setmana passada vam 
commemorar el 25 de novembre dia internacional contra la violència de gènere. Al respecte 
ens agradaria saber: 

 Quin és l’estat d’execució de les accions del Pla d’Infància i Adolescència dintre del 
punt C4 que tracta la violència de gènere i/o familiar, amb presència de menors, la 
discriminació/violència en edats cada vegada més tempranes i els joves amb 
relacions tòxiques?

- Els objectius d’este apartat són aquests:

OC4.1.Millorar els mecanismes de detecció de situacions de violència familiar, i de les 
estratègies d'intervenció i seguiment.

OC4.2.Conscienciar en l'àmbit escolar sobre les relacions afectiu-sexuals saludables, amb 
perspectiva de gènere.

- I les accions emmarcades en este apartat són les següents:

19) Campanya d'igualtat i de prevenció d'agressions sexistes durant les festes locals.
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20) Campanya de conscienciació de l'ús de xarxes socials pels adolescents per a prevenir la 
discriminació per gènere.

21) Campanyes de sensibilització dirigides als adolescents homes per a involucrar-los en el 
rebuig de possibles situacions de discriminació, assetjament o maltractament.

22) Campanyes de conscienciació per a activar l'entorn d'una dona maltractada, com a 
element de detecció.

23) Tallers en CCEE sobre relacions afectives positives.

24) Tallers de formació/sensibilització sobre la igualtat de gènere dirigits a professionals que 
treballen amb menors (grups juvenils, CAU, júnior, clubs esportius, activitats extraescolars, 
etc.).

25) Desenvolupament d'un protocol de detecció/intervenció de situacions de violència de 
gènere, mobilitzant els diferents recursos/serveis locals.

26) Desenvolupament d'un programa d'atenció a mares i fills/as que pateixen violència

de gènere o familiar (suport i reparació del mal).

27) Augmentar la plantilla de professionals de Serveis Socials (educador/a, treballador/a 
social, psicòleg/a, administratiu/a, etc.). En l'àmbit escolar sobre les relacions afectiu-sexuals 
saludables, amb perspectiva de gènere».

El Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig el següent:
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««Al Pla Municipal d’Infància i Adolescència d’Alcoi venen reflectides una sèrie d’accions a 
realitzar associades als objectius i línies estratègiques del pla. La setmana passada vam 
commemorar el 25 de novembre dia internacional contra la violència de gènere. Al respecte 
ens agradaria saber: 

 Quin és l’estat d’execució de les accions del Pla d’Infància i Adolescència dintre del 
punt C4 que tracta la violència de gènere i/o familiar, amb presència de menors, la 
discriminació/violència en edats cada vegada més tempranes i els joves amb 
relacions tòxiques?

Els objectius dels apartats estan llistats al prec, però no vaig a llegir-los perquè són molt 
extensos i estan al Pla d’Infància».

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde.

Bé, doncs donat el resultat de la revisió del Pla, segons el tècnic, segons el sociòleg que ens 
ha presentat aquest Pla, ens comenta que la revisió s’ha passat de 449 indicadors inicials a 
333... a 323 finals, perdó. La revisió del Pla servix per a donar-se i treballar que és el que 
estem fent, que és on anem i que és el que volem treballar.

En Unicef sí que ens van demanar una revisió i una revisió de les línies. Això està tot reflectit 
en la memòria que ens ha presentat, que pose a disposició dels que vullguen corroborar-ho 
o vore-la més concretament, perquè hi ha línies marcades molt específicament, d’acord?

Sí que és cert que el que es valora positivament és l’avanç realitzat des del 2018-2019,  
respecte al 2017, perquè la revisió és del 2018-2019.

L’estat d’execució dels punts nomenats són campanyes realitzades, algunes estan 
desenvolupades i altres treballant-se. Cal destacar l’avaluació presentada pel sociòleg que 
ha revisat el pla. Són objectius molt marcats, molt concrets. Jo puc anar dient-li tota la 
campanya que s’ha realitzat, tenim tots els punts. I quasi totes les campanyes estan 
realitzades, nombre d’accions, campanyes realitzades, campanya realitzada... estic 
nomenant les que vosté m’ha posat en objectius,  tallers en realització.  Tallers en 
realització:

 El CO 2 punt 4, punt 1 detenció escolar sobre les relacions afectivosexuals, 
desenvolupant-se.

 El següent, l’àmbit escolar, desenvolupant-se.

 El següent, de violència familiar, desenvolupant-se.
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 Tallers fets per a infantil i tallers realitzats, el nombre de realitzats.

 I en l’àmbit escolar sobre les relacions afectivosexuals campanyes de joguets no 
sexistes realitzats.

 I tallers sobre violències de gènere, també realitzats.

Aleshores considerem que la revisió, anem bé. Torne a repetir-los, que si volen més 
concretament els números dels tallers, perquè són fulles d’Excel complexes, i si que no hi ha 
cap problema en posar-les a disposició i poder vore-les.

I també, jo agraïsc que vullguen saber com estem, l’estat del Pla d’Infància, i com podem 
anar treballant-lo. Gràcies.

25. 34073/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE LA PARTICIPACIÓ A LA TRIA DEL MODEL DE GESTIÓ DE 
L’AIGUA
Llig les preguntes el Sr. González, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En juny de 2021 des de Guanyar Alcoi presentàvem un prec perquè es creara un espai de 
participació junt amb la ciutadania, on s’aportara la informació necessària per a poder 
reflexionar i debatre conjuntament sobre el model de gestió del servei de proveïment d’aigua 
potable d’Alcoi, contribuint així en l’elecció del model més beneficiós per a la ciutat. Esta 
proposta va ser acceptada pel govern.

Ara hem vist en premsa com des del govern es fan declaracions afirmant que es plantejarà a 
plenari la proposta de la gestió indirecta abans de finalitzar l’any. Al respecte volem saber:

 Es té pensat dur a terme esta participació per a reflexionar i debatre junt amb la 
ciutadania sobre el model de gestió del servei d’abastiment d’aigua a Alcoi?

 Si és així, com es té pensat fer-ho?

 Si no és així, quines són les raons per a l’incompliment de l’acord al plenari?»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, jo crec que al mateix temps que es va presentar 
este prec es va presentar un prec per part de Podem en què es tractava de dir i se 
sol·licitava fer una proposta al govern sobre fer un estudi sobre la viabilitat socioeconòmica 
de la remunicipalització de l’aigua.

Per tant, vostés saben també... en estes últimes setmanes han tingut vostés a la seua 
disposició un estudi en el qual la conclusió que s’extrau és que, comparativament amb el 
servei actual la remunicipalització, ix més cara i, per tant, jo vaig consultar també amb els 
serveis econòmics de l’Ajuntament i vaig dir «quan... nosaltres seriem capaços de portar a 
un saló de plens un acord pel qual una aigua municipalitzada més cara i, probablement igual 
d’eficient tècnicament també parlant es poguera aprovar?»  I la Llei d’estabilitat 
pressupostària de les administracions, i en este cas de l’administració local, impediria eixa 
aprovació.

Per tant, el que nosaltres entenem és que este espai de debat quedaria fora de lloc, perquè 
nosaltres podríem aprovar la municipalització en eixe espai de debat, o vore que és el 
sistema més..., com diuen vostés, que fora el sistema més beneficiós per a la ciutat, però ací  
el més important és que siga el sistema legal més beneficiós per a la ciutat. No podem eixir-
se’n d’una normativa que, en este cas, ens acota. Es parla també en eixe estudi del tema 
d’inversions, del tema de com finançar eixes inversions, de la capacitat d’inversions que 
tindria l’Ajuntament en eixe cas de remunicipalitzar... I per tant, no hem creat eixe espai de 
debat perquè considerem que el missatge d’este informe és clar, i és que, hui per hui, no 
podríem amb eixe informe aprovar una qüestió distinta a una gestió indirecta del servei, o 
almenys d’una no remunicipalització del servei. No podríem remunicipalitzar el servei com es 
tracta en eixe informe. 

Per tant, no hem tingut... no pensem convocar eixe espai de reflexió, perquè ens impedix un 
estudi i un informe tècnic el què es puga fer així. I, sobretot, per complir la llei, no és per una 
qüestió política o no, sinó pel simple compliment de la llei. I, per tant, les raons per eixe 
incompliment de l’acord plenari és que un document tècnic, un informe tècnic, ens impedix o 
ens diu que per molt que nosaltres acordem en eixe espai de reflexió, el camí que tenim per 
davant és complicat en eixe sentit.

26. 34074/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE DIVERSES REHABILITACIONS
Llig les preguntes el Sr. González, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Realitzem les següents preguntes:
 Quina quantitat del pressupost municipal s’ha executat respecte a rehabilitacions i en 

quins conceptes?»
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Sra. Baca: D’acord, contestaré jo. El pressupost s’ha executat. Rehabilitacions al voltant 
d’un milió d’euros. I els conceptes són: la rehabilitació d’habitatges, el projecte de 
rehabilitació del Molinar, Edificant i Rodes. Dir que ara també està en contractació la 
redacció del projecte d’habitatges Sant Mateu 112-114, i també està prop d’aprovar-se la 
licitació per a l’execució de les obres de La Sardina 14, Sant Maure 13 i també el projecte de 
rehabilitació del CCJ, el que suposarà per al 2022 un inversió de 3,5 milions. Ah, i també 
12.000 euros en ajudes municipals, ajudes a façanes, a la rehabilitació de façanes.

Sr. González:  La segona pregunta és:

 «Quines eines d’assessorament se’ls ha oferit a les veïnes i veïns per a que 
sol·liciten i tramiten les subvencions de rehabilitació existents?»

Sra. Baca: D’acord, fins ara està l’oficina Ocre situada al carrer major, que és la que donava 
informació al voltant de les ajudes, sobretot de Generalitat. Ara també tindrem la Xarxa 
Xaloc que s’ha implantat farà un mes, i que, per tant, actuarà d’oficina única en què donarà 
eixa informació. També la idea és poder fusionar al personal de la xarxa de l’oficina Ocre 
allí, quan puga ser. En breu, esperem.

I les ajudes que es donen per part dels departaments municipals, en Urbanisme en concret 
es donava la informació.

Sr. González: 

 «En quin estat es troben els acords de la moció aprovada per unanimitat en febrer de 
2021 on s'incloïa la realització d’un estudi per esbrinar les causes de les diferents 
problemàtiques constructives del barri de la Sang i les seues possibles solucions, la 
realització del projecte per esmenar de les deficiències constructives detectades al 
barri de la Sang i les gestions per a aconseguir les subvencions necessàries?»

Sra. Baca: D’acord, el projecte ja està demanat, està en procés de redacció, el que sí que 
volem fer és orientar-lo als requisits que ens demanen els fons europeus perquè puguen 
presentar-se i poder obtindre la major quantitat possible d’ajudes per a poder solucionar el 
problema que tenen les façanes.

Sr. González: 

 «En quin estat es troba el procés de licitació de la reforma de l’IES Andreu Sempere i 
quines són les següents accions a prendre?»
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Sra Baca: Este mes s’aprovarà la licitació d’obres, i els següents passos seran l’adjudicació 
i l’inici de les obres.

27. 34075/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA CREACIÓ D'UN PLA I AJUDES PER A LA RENATURALITZACIÓ 
D’ESPAIS
Llig el prec el Sr. González, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En agost de 2019 es va aprovar una moció a proposta de Guanyar per al desamiantat de la 
ciutat. En setembre de 2020 es va aprovar una altra proposta per a la renaturalització de la 
ciutat on parlàvem de plantar més arbres. Ara, i en línia amb l’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible per a aconseguir ciutats i comunitats sostenibles i per a 
impulsar que els espais de la ciutat es naturalitzen i siguen inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles plantegem fer un pas més. Creiem que lluny d’anar fent actuacions puntuals, 
segons trobem l’oportunitat o segons aconseguim finançament, hem de repensar i 
replanificar la ciutat per a afrontar els reptes del futur, entre ells els de reduir la vulnerabilitat 
contra el canvi climàtic.

Per tal de fer-ho plantegem l’elaboració d’una planificació que marque objectius i protocols 
d’actuació a l’hora d’executar noves obres i actuar sobre l’espai públic de la ciutat. Per un 
altre costat, entenem també que no hem de deixar de banda els espais privats i afavorir 
també allí esta renaturalització, siga en cobertes, façanes o terrenys urbans i proposem obrir 
una línia d’ajudes per a la renaturalització d’espais de propietat privada.

Tot açò creiem que comportaria beneficis que augmentarien el benestar de la ciutadania 
amb nous espais per a realitzar activitats que augmentarien la socialització, optimitzaria el 
cicle de l’aigua, reduiria la demanda energètica dels edificis, milloraria la qualitat de l’aire, 
augmentaria la biodiversitat i afavoriria la reducció de l’efecte illa de calor.

Per tot açò exposat plantegem:

PRIMER.- Que s’estudie la redacció d’un pla o protocol de renaturalització de la ciutat amb 
protocols per a noves actuacions i intervencions on es planifique la creació de nous espais 
per a la natura, incrementar la presència de verd i la biodiversitat o la implantació de 
cobertes verdes en edificis municipals, entre altres.

SEGON.- Que per tal de fomentar actuacions a l’àmbit privat s’estudie la inclusió d’una 
partida pressupostària amb una línia d’ajudes per a fomentar que les veïnes i veïns d’Alcoi 
duguen a terme les següents actuacions en els seus edificis:
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    • Implantació de cobertes verdes en terrats i teulades ja existents.

    • La naturalització de murs, de patis interiors o d’altres espais lliures d’edificació. 

    • La utilització de materials constructius de baixa petjada ecològica.

    • L’eliminació d’elements constructius nocius per a la salut.

TERCER.- Que es plantege un òrgan que assessore la ciutadania per tal de conéixer les 
possibilitats dels seus casos particulars i de quina forma actuar».

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. Li conteste un poc a les tres preguntes que ens han 
plantejat. Li agraïsc també que deixe les tres preguntes d’una manera oberta, perquè també 
ens facilita molt estes coses perquè ja saben que açò..., al final, podem dir que sí a tot, i, 
aleshores, està molt bé plantejar-ho d’eixa manera.

Bé, el primer que els voldria dir és que nosaltres ja sabeu que estem treballant  des de 
principi de legislatura, i la legislatura passada també, en tota una sèrie de repoblacions, de 
projectes de restauració de les zones forestals, i això, evidentment, ací també estem 
contribuint al que seria la renaturalització i la millora d’algunes d’estes zones; però, a banda 
d’això, ara mateix hem presentant un projecte a la Conselleria per les ajudes estes de canvi 
climàtic, que va en este sentit, i també estem preparant una altra subvenció al Ministeri de 
prou quantia, i entre d’altres coses contempla, a banda de naturalitzar algunes zones, poder 
fer-les més accessibles a la gent en general. A més a més, estem... sabeu que estem fent 
repoblacions en tots els centres educatius. La campanya que es fa normalment, com tots els 
anys, i també anem a fer tota una sèrie d’actuacions de reforestació i repoblació en diferents 
parts de la ciutat. Això un poc en el sentit del que seria esta redacció de pla o protocol, i 
anem a continuar en aquest sentit, estudiant totes les subvencions que puguen eixir i tots els 
projectes als que puguem, en els diners propis, entre cometes, poder desenvolupar eixos 
projectes.

Quant a la segona que parla vosté de fer... de fomentar actuacions en l’àmbit privat. Ací jo 
crec que estem... és un poc més complicat. I està bé..., tenim l’exemple un poc de l’amiant, 
de l'asbest. Perquè clar, nosaltres, amb els fons... amb els diners públics que tenim en una 
administració local, ja sabeu que són limitats. I hem implementat una partida per a poder 
actuar en l’àmbit municipal dels edificis municipals, però sempre hem..., jo crec que sempre 
hem estat d’acord que haurien de ser altres administracions, Conselleria, i inclús els 
ministeris o, fins i tot, d’Europa que haurien de crear ajudes d’este tipus perquè la gent 
poguera acollir-se, perquè en el cas de l’amiant ja sabeu que són actuacions molt cares. I en 
el tema este jo crec que estem en la mateixa situació, perquè tot el tema este d’implantació 
de cobertes verdes en terrats i teulades, que sabem de gent que està interessada, eh!, o la 
renaturalització de murs o jardins verticals o tots estos temes, o inclús la utilització de 
materials constructius de baixa petjada ecològica, tot açò hauria també, i jo crec que ací 
estem representats tots els grups polítics i molts d’ells formem part del govern de la 
Generalitat i del govern del nostre país, aleshores ací podríem demanar ara, a través dels 
fons europeus, que s’implementaren estes ajudes. Perquè jo crec que està fent-se en l’àmbit 
municipal, en els edificis, perquè al final també després d’açò hi ha moltes casuístiques al 
voltant d’açò, i si volem que això s’implemente a l’àmbit privat, doncs, deuríem de demanar-
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ho perquè es crearem ―perquè ja estic, perdó, ho faig ràpid― serien casos, ja et dic, 
d’àmbits i d’actuacions molt cares; però bé, és una cosa que posem ací. Perquè, clar, 
podríem crear ara nosaltres una partida, però pensem que pot ser molt xicoteta.

Sr. Alcalde: Té una segona intervenció, curteta, però la té.

Sr. Silvestre: D’acord, doncs, m’espere a la segona intervenció.

Sr. González: Sí, gràcies. Bé, sí, sabem..., la proposta... mateixa, els exemples estos 
d’implantació de cobertes del segon punt, com deia el regidor, està oberta, són com 
exemples del que... de coses que es podrien fer. Sí que és veritat que la proposta està 
totalment oberta a estudiar-la. 

Sabem que s’han fet coses, sabem que les intencions que s’expressen, moltes voltes 
coincidixen amb les nostres en este sentit i, pel que sembla tenim objectius manifestats, 
almenys, comuns; però al final trobem necessari... Primera, pel primer punt, potser un poc 
més de planificació en el sentit, més pensant en l’àmbit urbà, perquè pensem a voltes en 
obres... Posava l’exemple l’altre dia, públicament feia l’exemple de la plaça Ramón y Cajal, 
en què, per exemple, l’actuació està molt bé, s’han eliminat cotxes, s’ha convertit en zona de 
vianants; però, alhora, després s’ha fet una plaça que, al final, és tota de ciment i podria 
haver-se pensat, si hi haguera una planificació... pensant alhora de fer unes actuacions i de 
renaturalitzar espais, podria haver-se implementat alguna cosa allí. 

Sabem també que en els projectes dels fons europeus hi ha... es va presentar l’altre dia, hi 
ha propostes que fan en esta línia, i molt bé, però pensem això, que podria fer-se una 
planificació pensant en les obres pròpies que vagen a fer-se d’ara endavant, plantejar 
alguna espècie de protocol d’eixa forma.

I en qüestió de les ajudes, doncs, hem pres també l’exemple d’altres ciutats que estan fent-
se les ajudes municipals, perquè creiem que això, que al final, que hem de ser més 
ambiciosos en esta qüestió i que si ens conformem només en els espais públics, doncs, al 
final la transformació no serà tan gran. 

Sabem que és complicat, sabem que fan falta diners, igual que el que parlàvem del 
desamiantat, i sabem que això..., però, és... com sempre diem que la complexitat o la 
dificultat no siga una... que es pare la proposta, intentar treballar tot el possible per a fer-ho.

I això, si des del govern, si es poguera pressionar també. Vull dir, al final, no, vaig a... no 
anem a fer una moció per a posar-nos d’acord per a demanar... vull dir, si això, si es pot 
demanar que estes coses s’implementen, doncs, molt millor.

Sr. Alcalde: Un minut té.

Sr. Silvestre: Sí, vaig a fer-ho tan ràpid com siga possible. A vore, es poden plantejar 
ajudes, conforme han fet altres en el que serien els vehicles de mobilitat personal. És a dir, 
al final, crear ací una partida en la qual la gent poguera tindre un tant per cent, que ja et dic, 
que ha de ser xicotet perquè són actuacions cares, i que a partir d’ací potser ajudara o 
incentivara a fer estes coses.
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I com no tinc molt de temps per contestar-li a la tercera pregunta, que es planteja que es 
cree un òrgan que assessore la ciutadania. Jo, de moment, això no ho veig factible, però no 
li ho dic per res, sinó perquè...  a vore, perquè és una cosa més que no vaig a dir-li que sí. 
De totes maneres ho estudiarem. Però sí que es pot arreplegar informació d’empreses que 
realitzen aquestes tasques i que ens podrien assessorar, i, a més a més, jo crec que esta 
proposta es podria arreplegar i també treballar quan estiga en marxa el que seria el Consell 
de Transició Ecològica. A través d’una comissió, i poder-ho implementar i indagar i investigar 
una miqueta tot el que es puga fer.

Sr. González: Gràcies, entenem que s’aprova, no? I que es farà com siga, no? D’acord, 
gràcies.

Sr. Silvestre:  Sí, sí.

28. 33678/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción.

«Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
pasado 25 de noviembre, este Ayuntamiento de Alcoy, de la provincia de Alicante, reitera su 
compromiso en la lucha contra cualquier manifestación de violencia contra las mujeres así 
como contra cualquier hombre, niño o anciano.

Desde esta Corporación Municipal de Alcoy, condenamos cualquier atentado contra el 
artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra la igualdad entre españoles sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, edad, raza, ideología o 
condición personal o social. Declaramos la necesidad de defender a cualquier víctima de 
violencia (hombre, mujer), y de condenar por igual a agresores y asesinos (sean hombres, 
mujeres), ya que cuando el Estado niega la igualdad de todos ante la Ley y no pone su 
poder al servicio de los derechos de todos, sean hombres o mujeres, se quebrantan los 
fundamentos mismos del Estado de Derecho.

Frente a la concepción, típicamente occidental, de defensa de la igual dignidad de hombres 
y mujeres y de su correspondiente reflejo en la ley, en los últimos años algunos partidos 
políticos y asociaciones radicales han instrumentalizado a niñas y mujeres, implantando 
leyes que las colectivizan y victimizan, presentándolas como un grupo absolutamente 
uniforme y homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder 
tratan, por interés partidista o económico, de dividir la sociedad en grupos enemigos y 
excluyentes, socavando la igualdad y la fortaleza de la familia, «núcleo fundamental de la 
sociedad», como señala la vigente Ley de Protección a las Familias Numerosas.
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En este clima de intento de construcción artificial de una guerra de sexos surge la Ley de 
Violencia de Género, que pone a todos los varones bajo la constante sospecha de ser 
maltratadores en el seno de las relaciones de pareja, agresores sexuales en la vida social y 
acosadores en el medio laboral. Esta ley, mientras que liquida la presunción de inocencia y 
discrimina al varón por el mero hecho de serlo, ha resultado incapaz de reducir el número de 
mujeres asesinadas a manos de hombres a la vez que ha abandonado a las víctimas en el 
caso de que las agresoras fueran también mujeres.

Una escalofriante cifra de 1.118 mujeres han muerto asesinadas desde 2003 y esta 
tendencia no ha disminuido en los últimos años. Para que esta lucha contra la violencia sea 
efectiva se deben incrementar las labores de prevención de los delitos y aumentar el 
carácter disuasorio de las penas a los agresores, aplicando políticas efectivas y dejando de 
lado aquéllas que no han tenido ningún resultado y combatiendo la impunidad de las 
denuncias falsas, que suponen una coacción y denigración intolerable para la persona 
denunciada.

El 25 de noviembre, este Ayuntamiento acompañó a todas las mujeres víctimas, pero 
también a todas aquellas personas y familias que han sufrido violencia física, psicológica y 
moral. 

En demasiadas ocasiones, las denuncias del feminismo radical han dejado de lado actos de 
violencia perpetrados contra mujeres, hombres y menores por no ser útiles para sus 
reivindicaciones. 

Alzamos la voz por todas las niñas, como aquellas menores tuteladas en Islas Baleares que 
fueron explotadas sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno que las 
obligó a abortar. También por todas esas mujeres que han sufrido violencia sexual a manos 
de manadas bajo el silencio cómplice de partidos y asociaciones que han silenciado al 
comprobar la nacionalidad de los agresores. Condenamos igualmente las agresiones a las 
mujeres que, en el ámbito de la política, han sido víctimas de violencia por expresar sus 
ideas en manifestaciones, universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no 
ha querido defender.

Además, frente a culturas ajenas a la nuestra, que no respetan a la mujer, reivindicamos 
nuestro modo de vida personal, familiar y laboral, que defiende la radical dignidad e igualdad 
entre hombres y mujeres. Actualmente, asistimos con preocupación a la infiltración de 
distintos modos de vida en nuestros barrios, que ponen en riesgo la libertad y la seguridad 
de las mujeres. En muchos lugares del mundo, la violencia hacia las mujeres forma parte de 
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culturas donde se las trata como a seres inferiores o se las aboca a prácticas detestables 
como la ablación genital femenina o matrimonios forzosos, incluso de menores.

Por último, rechazamos otras formas de violencia como la extorsión de personas para su 
mercantilización, situaciones que hay que abordar principalmente desde el ámbito 
educacional, donde madres, padres y administraciones deben unirse en un frente común 
para asegurar la transmisión de los valores de la igualdad, la dignidad, el respeto a uno 
mismo y al otro y la no discriminación.

Por todo ello, y en base a lo anteriormente expuesto desde el Grupo Municipal VOX Alcoy, 
sometemos al Pleno de este Ayuntamiento de Alcoy, para su debate y aprobación en su 
caso, la siguiente propuesta de acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO.- Que esta Ayuntamiento de Alcoy, condena todo ataque violento ejercido contra 
cualquier persona con independencia de su sexo, edad o ideología, y apoya fortalecer el 
marco penal y procesal vigente para endurecer las penas a todo tipo de asesinatos y 
agresiones sexuales.

SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento de Alcoy, rechaza la colectivización y victimización de 
las mujeres, así como la criminalización del hombre por el mero hecho de serlo, y defiende a 
mujeres, hombres e hijos, frente a todo tipo de violencia, tanto física como psicológica, 
incluida en esta última la producida por las denuncias falsas.

TERCERO.- Que este Ayuntamiento de Alcoy, reivindica los principios y fundamentos de la 
civilización occidental, basada en el respeto a la dignidad de las personas y en la igualdad 
entre hombres y mujeres, frente a culturas que tratan a la mujer como un ser inferior al 
hombre».

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

Sr. Alcalde: Senyor Martínez? Senyora Obiol? Crec que no hi ha primer torn 
d’intervencions.

Sr. Abad: Gracias por quitarse la máscara.
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Transcurren los años y, con ellos, sucesivos 25N, día que aprovechan para alardear de su 
repulsa a la mal llamada violencia de género. 

Con sus leyes la violencia no ha hecho más que aumentar. Destinan cada año más millones 
de euros que se quedan en sus chiringuitos ideológicos, y que lejos están de solucionar el 
problema de la violencia.

Por su buenismo y cobardía a la hora de legislar, la violencia aumenta cada año. Porque 
ustedes son unos cínicos. Porque tienen a los medios de comunicación comprados, y, 
porque esconden muchos detrás de cada caso; y porque las víctimas con ustedes son 
doblemente víctimas al ocultar datos acerca de sus agresores y al no condenar abusos, por 
ejemplo cuando los culpables son socios de gobierno o cuando la víctima no cumple sus 
requisitos ideológicos.

Con sus políticas los hombres, las mujeres y niños se encuentran totalmente desprotegidos.

Negamos que exista una discriminación generalizada y sistemática hacia la mujer por el 
hecho de serlo.

Somos el primer partido que defiende la cadena perpetua para criminales que cometan 
delitos graves, generalmente asociados a la violencia sexual. Así es como se defiende a las 
mujeres y no con chiringuitos ideológicos. Gracias.

Sr. Alcalde: No hi ha segon torn d’intervencions, passem a… té dret a un tercer si…

Sr. Abad: Sí, para terminar.

Me hubiera gustado escucharles, porque todos los 25N se manifiestan y ponen sus ideales 
ante todo y...; pero se me ponen los pelos de punta cuando lo hacen, por su supremacía 
moral y la protección a las mujeres. 

Un gobierno valenciano que ha intentado ocultar los abusos causados a una menor 
desamparada, que es mujer y resulta que por sentencia firme de diciembre de 2019 se ha 
confirmado que efectivamente fue víctima de abusos sexuales, y en vez de poner todos los 
medios del Estado, todos los medios de la administración autonómica a disposición de esta 
pobre niña, nos encontramos que el espectáculo de hacer lo imposible para ocultarlo. 
Responsable, su consellera Mónica Oltra de Compromís, como sus socios de PSOE, 
Podemos e Izquierda Unida. Vergüenza que dan. Que lo sepan todos los ciudadanos. 
Ustedes decidieron evitar una comisión de investigación en los centros de menores, ¿por 
qué? Es curioso que ustedes, que tanto reivindican estas convicciones furibundas que dicen 
tener, ese miedo tan arraigado que tienen causado por el hombre, a mi  personalmente, 
como hombre, como hijo o como padre, como posible abuelo, me insulta, me degrada y me 
señala, me acusa, criminaliza y discrimina.

Les puedo asegurar que soy todo lo contrario a lo que ustedes promulgan e intentan 
instaurar, adoctrinando a la sociedad, y estoy seguro de que muchos hombres piensan igual, 
pero no se atreven a decirlo por miedo a ser estigmatizados. Porque si realmente se sienten 
tan feministas, si tanto empeño tienen en defender los derechos de las mujeres y la libertad 
de las mujeres, deberían defenderlo siempre, caiga quien caiga, y si hay violadores o 
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maltratadores deberían ir a por ellos con todo el peso de la ley, sin importar la raza, la 
nacionalidad o la religión, y aplicar la correspondiente pena ejemplar

Nosotros abogamos por la cadena perpetua, no hay reinserción posible. Los hechos lo 
demuestran. Con sus políticas las mujeres, los hombres y los niños se encuentran 
totalmente desprotegidos. Con sus leyes la violencia no ha hecho más que aumentar. 
Destinan cada año más millones de euros que se quedan en sus chiringuitos ideológicos, y 
que lejos están de solucionar el problema de la violencia.

Y gracias por sus aspavientos y comentarios en silencio que están haciendo, que cada vez 
me convencen más que lo que estoy haciendo es lo correcto. Muchas gracias.

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.

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

29. 34036/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A LA MILLORA D'ESPAI PÚBLIC AL CARRER “CORPORACIÓ MUSICAL 
PRIMITIVA”
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«Para ubicarnos, en el barrio de Batoy, al lado del CIP FP Batoy esquina con la calle 
“Corporació Musical Primitiva” y la calle “Societat Unió Musical”, existe una zona ajardinada 
que por su estado, lleva largo tiempo sin realizar actuación en ella en operaciones de 
mantenimiento y limpieza. Para VOX presenta un total abandono, dejadez y falta de 
cuidados por parte de la administración.

Como se puede apreciar en las fotografías, la maleza prolifera en la zona, la arboleda 
necesita un cuidado y el mobiliario urbano está deteriorado o estropeado, por lo que su 
estado no es atractivo para su uso y disfrute.
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Seguido a lo expuesto, realizamos el siguiente ruego:

 que el departamento responsable realice las gestiones oportunas para que el 
espacio ajardinado se adecúe, se intensifiquen las actuaciones necesarias de 
mantenimiento y limpieza, y las mejoras necesarias en mobiliario urbano.

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. Bé, jo crec que s’ha fet ja en un parell d’ocasions el 
desbrossament d’esta zona, però bé, tornarem a anar altra vegada a repetir-ho. Si hi ha 
alguna cosa més que hàgem de fer del mobiliari o d’alguna altra cosa, evidentment, ho 
farem. Ara, també voldria dir-li, sense anim de res, que ací podem també pensar que és un 
procés de renaturalització i de revegetació de la zona. No li ho dic de... justetament el que hi 
ha al voltant del que és el mobiliari, però sí d’altres zones perquè, sí que és veritat que hi ha 
tendències en alguns llocs que estes zones, sense impedir el pas de la gent i això, es deixen 
potser que vagen al seu ritme, acotant el que serien les zones de mobiliari. Ho dic jo perquè 
és una proposta que està ací. De tota manera, nosaltres anirem, ho mirarem i treballarem 
per deixar-ho en condicions.

Sr. Abad: Sí, bien, hombre yo… las fotos y si se pasa por el sitio, por el lugar, verá que las 
condiciones no son las adecuadas. Claro que, si quieren proliferar la vegetación, por mi 
perfecto, pero no pongan bancos ni pongan papeleras ni pongan nada para el uso de los 
ciudadanos. Realmente la observación es esa. Además, la papelera que hay, falta lo que es 
el recipiente, el contenedor, que está justo al lado del… o sea, yo lo que vengo a reivindicar 
es eso, que si se hace una zona de uso para los ciudadanos, pues que se vaya 
manteniendo, no que se limpie cada dos veces al mes o cada dos veces al año, sino que se 
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mantenga, un continuo mantenimiento para que la gente pueda asistir, o bien con sus 
mascotas o con sus niños a jugar o con quien sea. Gracias.

Sr. Silvestre: D’acord. De totes maneres ja li he dit que li accepte el prec, de tota manera 
tinga en compte la superfície enjardinada que tenim al nostre municipi, i que va treballant-se 
en la mesura que podem. I també es veritat que, en el moment que ens doten de més 
personal a través d’Avalem Joves o d’algun altre, podem implementar tot eixe personal per a 
reforçar estes tasques de jardins i de neteja al voltant de la ciutat.

30. 34036/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A LA MILLORA D'ESPAI PÚBLIC AL CARRER ARQUEÒLEG CAMIL 
VISEDO. 
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox Alcoy.

«En el barrio de la Font Dolça, concretamente entre la calle “Tirant Lo Blanc” y la calle 
“Arqueóleg Camil Visedo”, hay una plaza o espacio público, como lo quieran denominar, que 
presenta un total abandono, dejadez y falta de cuidados por parte de la administración.

Como se puede apreciar en las fotografías, la maleza y arbolado proliferan en la zona, el 
mobiliario urbano esta deteriorado o estropeado, las dos fuentes que hay no están 
operativas, y la falta de accesibilidad a la citada zona, no proporciona ni facilita su uso o 
disfrute.

Lo único que parece en buen estado es el alumbrado público, por no ser del todo negativo.
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Por lo expuesto, realizamos el siguiente ruego:

 que el departamento responsable realice las gestiones oportunas para que se  
intensifiquen las actuaciones necesarias de mantenimiento y limpieza, mejoras 
necesarias en mobiliario urbano y de accesibilidad a la zona».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou.

Mire, ma mare, quan érem...el meu germà i jo érem xicotets i féiem moltes burrades, que en 
féiem moltes, em deia «és que em lleveu les ganes de tot». 

A mi, en este prec, que és una qüestió que li haurà traslladat un ciutadà o que vosté haurà 
vist i haurà visitat la ciutat, que intenta aportar a la ciutat, dius, ostras!; et dona ganes 
d’aprovar-lo perquè són coses que nosaltres no fem bé, i que vostés, en la seua tasca de 
fiscalització...; però, sentint la moció d’abans i el posicionament que fa vosté, és que em 
lleva les ganes de tot, em lleva les ganes d’aprovar-li el prec. L’aprovem per respecte a les 
persones que li ho hagen traslladat, però, estos posicionaments que fa vosté en alguns 
casos, et dones compte que a la majoria de la societat li venen molt grans, perquè estem 
parlant del 25N, estem parlant de maltractament i, després..., és que a mi se’m 
descompon... perquè vosté fa una intervenc... no sé, hauríem d’organitzar els plens perquè 
estes coses passaren en un moment i no se’t quedara el mal cos que se’t queda, perquè et 
donen ganes de no aprovar res més i de contestar, perquè dius... Però bé, per respecte a 
les persones que li hagen pogut traslladar, i, sobretot, a vosté personalment, este espai... 
ens hem adonat que podem fer una intervenció important allí, integral, perquè és una bona 
zona que està prop del barri de la Font Dolça, i anem a fer una intervenció crec que més 
potent.

Intentarem acotar-lo, perquè és cert que hi ha alguna zona inclús perillosa, i farem una 
intervenció més important.
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Sr. Abad: Bueno, le agradezco que acepte el ruego, aunque no sea porque lo presente Vox, 
sino es porque, en teoría, algún ciudadano nos lo ha transmitido y que lo reivindica. Lo que 
sí que le voy a decir es que no veo el sentido de… ni como relaciona unas cosas con la otra. 
Yo también, si tuviera que hacer caso a todo lo que vienen aquí a presentar que yo no estoy 
de acuerdo, pero continuo, paso página y continuo, siguiendo el siguiente punto del orden 
del día, pues deberían de aprender un poquito y hacer el mismo esfuerzo que hago yo. 
Gracias.

31. 34036/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A LA MILLORA DE LA NETEJA I MANTENIMENT DE L'APARCAMENT DEL 
CARRER “SANT ANTONI”
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox Alcoy

«Uno de los trabajos mas importantes en un municipio son los trabajos de limpieza y 
mantenimiento, porque son los ciudadanos los que transitan y circulan por las calles y 
espacios públicos y estos deben estar en las condiciones optimas de salubridad.

En el caso del aparcamiento en superficie que se encuentra en la confluencia entre las 
calles “San Antoni” y la Calle “Pintor Casanova”, (detrás del MAF), se acumulan residuos 
que a menudo tardan en retirarse, en especial en los rincones como restos de botellas, 
plásticos o cartones, etc, no se limpia la maleza que prolifera y el estado del asfalto y aceras 
no es el idóneo, como puede apreciarse en las imágenes.
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Por lo expuesto, realizamos los siguientes ruegos al concejal del departamento 
responsable,

 que se realicen las gestiones oportunas para que se intensifique la limpieza del 
aparcamiento mencionado y su mantenimiento.

 que por el difícil acceso a retirar los restos de basura debido a la presencia de 
vehículos aparcados, se realice cada cierto tiempo una actuación mas a fondo y si 
fuera necesario limitar el aparcamiento durante las labores de limpieza.

 que se realice un estudio de este y demás aparcamientos en la ciudad, donde se 
determine su estado de conservación u otros indicadores, para que se apliquen las 
gestiones y actuaciones de mantenimiento y limpieza necesarias en los mismos de 
manera continua.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, senyor Abad, en eixa zona de la que parla vosté anem a fer dos 
actuacions. Una probablement jo crec que és… igual podem començar-la abans de final 
d’any, que és l’arreglar tota la zona de la font i els bancs que hi ha al costat del MAF, que 
fiten en l’aparcament; i en començar l’any, en el primer trimestre, anem a fer una intervenció 
en tota la zona de l’aparcament, en el carrer Sant Blai i el tram que hi ha allí.

Sí que és cert que allí tenim un problema de neteja, però ha sigut un problema jo crec que 
endèmic perquè allí hi ha molt d’espai, on s’han deixat fora, o s’han buidat contenidors. 

Sí que anem a fer una intervenció més general en tota la zona del parc. Acceptem el prec.
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I, sobre el tema dels aparcaments de la ciutat, sí que anem a intentar seguir mantenint-los. 
Sap vosté que tenim ara unes partides, en això que són els solars municipals, i farem... 
incrementarem en este any 2022 el manteniment d’eixes zones.

Sr. Abad: Muchas gracias por aceptar el ruego. La verdad es que es una lástima que esa 
zona, que es Centro, que queremos darle vida al Centro, pues que tenga la acera y la zona 
de aparcamiento con serios desperfectos en el asfalto, pues la gente… pues lo critica más 
que nada. Muchas gracias.

32. 34036/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A COL·LOCAR SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EN EL PAS DE VIANANTS EN 
CARRER MURILLO
Llig el prec el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«En la primera salida de la rotonda entre las calles Oliver y Santa Rosa hacia la C/ Murillo, 
nos encontramos con un semáforo que da paso a los peatones.

Este semáforo y respectivo paso de cebra, consideramos que carecen de suficiente 
señalización al encontrarse demasiado próximo a la salida de la rotonda.

La visibilidad y tiempo de reacción es muy limitada al acceder desde la rotonda,  con el 
riesgo añadido de si en ese momento se encuentra cruzando un peatón.

Ante la peligrosidad que esto representa y tras hacernos eco de las muchas quejas que los 
ciudadanos nos han hecho llegar, realizamos el siguiente RUEGO:

 Que se incorpore señalización luminosa para resaltar la proximidad del paso de 
peatones».

Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde.

Sí, acceptem el prec. Sobretot ja estem treballant amb l’Associació de Veïns Zona de Santa 
Rosa perquè en la reunió que vam tindre ja ens van traslladar no únicament este pas de 
vianants, sinó altres encreuaments del carrer Murillo, concretament, que havíem d’analitzar i 
vore la millora de la senyalització, bé fora lumínica o les possibilitats que pogueren haver-hi.
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És una de les qüestions que ja està treballant-se tècnicament per intentar eliminar eixa 
perillositat.

Sr. Abad: Muy bien, pues muchas gracias por aceptar el ruego, y que las reuniones 
continúen y que sean fructíferas para que todos esos problemas se puedan solucionar. 
Muchas gracias.

33. 34036/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A L'ELIMINACIÓ DE «BOLARDOS» EN VORERES
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox Alcoy.

«Como todos sabemos o deberíamos saber, el estacionamiento y la circulación de vehículos 
de motor por encima de las aceras es una acción prohibida y recogida como infracción en la 
práctica totalidad de los casos en la Ordenanza de Circulación de Tráfico. 

Lo bolardos colocados, si bien están destinados principalmente a impedir el paso o el 
aparcamiento de vehículos, también se lo dificultan a los peatones, especialmente a los más 
mayores y a personas con movilidad reducida. 

Una de nuestras obligaciones es mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida o personas mayores, así como de los nuevos progenitores que, paseando con sus 
carros de bebé, descubren la existencia de estos obstáculos.

Los vehículos son molestos en la acera, pero también lo son estos obstáculos, innecesarios 
si todos cumplimos con las reglas de convivencia que nos hemos marcado y respetamos a 
los demás.

Desde la Administración, no se puede continuar gastando dinero para recordar a los 
infractores lo que todos sabemos que está prohibido y generar molestias al resto de 
ciudadanos que no tienen culpa de su incivismo, sino aplicar la Ordenanza de Circulación de 
Tráfico a los infractores, por lo que vemos favorable la retirada de los bolardos de encima de 
las aceras.

Por lo anteriormente expuesto, realizamos el siguiente RUEGO:

 Que se realice un estudio sobre el estado y colocación de los bolardos en las 
aceras, y eliminar los que dificulten el paso de peatones por las mismas, lo antes 
posible».

Sr. Llopis: Gràcies altra vegada.
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Sí, acceptem el prec. De fet, ja està revisant-se, ja està estudiant-se tots aquells pilons que 
podem anar eliminant perquè, la veritat és que, a banda del que vosté ha exposat... tot 
l’argumentari de tots els impediments que generem, també hi ha un altre factor, que és tota 
la destrossa que va fent sobre el paviment, perquè va trencant diferents rajoles, va trencant 
diferents peces del paviment, i això no ho podem consentir.

Sí que és veritat que va mirant-se d’anar eliminant les que són possibles d’eliminar. Hi ha 
algunes que, lògicament, doncs, hem de... o bé reubicar-les en les mateixes zones o bé vore 
de quina forma podem impedir que la gent puge a la vorera.

Sr. Abad: Vale pues gracias por aceptar el ruego, y sí que es verdad que se podría ver otro 
dispositivo, otro tipo de elemento para poner en la acera para que no aparcaran los 
vehículos, y no molestara tanto a los ciudadanos que transitan por las aceras. Muchas 
gracias.

34. 33997/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREC PASSOS VIANANTS SANT NICOLAU
El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, presenta el 
siguiente ruego:

«Los pasos de peatones de la calle Sant Nicolau se encuentran bastante desgastados y 
poco visibles, sobre todo porque el adoquinado contribuye a ello. Destaca el paso a la altura 
de la calle Torremanzanas que apenas es visible, por lo que expongo el siguiente RUEGO:

 Que se repinten dichos pasos de peatones a la mayor brevedad posible para 
preservar la seguridad de los peatones».

El Sr. Marcos Martínez efectúa la siguiente exposición:

«Gràcies de nou. Sí bé, abans hem comentat, encara que Ciudadanos es referia al que hi ha 
dins de Torremanzanas, que és al girar, jo hem referisc més bé al que hi ha al carrer Sant 
Nicolau, sobretot, a l’altura de Torremanzanas el que hi ha que creua la Glorieta, 
pràcticament no es veu. És evident que l’empedrant contribuix a que es borre més deprésa, 
a part que serà un punt on la gent frene constantment, i aleshores faria el següent prec, és 
per a això.

 Que es repinten el passos de vianants, del carrer Sant Nicolau en este cas, a la 
major brevetat possible per preservar la seguretat del vianant».

Sr. Llopis: Sí, tal com vosté acaba de comentar, en l’anterior intervenció he fet menció que 
anem a repintar, no únicament el del carrer Torre de les Maçanes, sinó tots els del carrer 

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: 14157565433626713473 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

Sant Nicolau pel que vosté acaba de dir precisament. És un paviment en el qual el desgast 
de la pintura desapareix molt ràpidament, i bé, hem de repintar-lo.

Sr. Marcos Martínez: Sí bé, entenc que s’ha passat de fer, per tant, agraïsc l’interés. 
Gràcies.

35. 34001/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREC REUBICACIÓ MUPI SANT TOMÀS
El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy, presenta el 
siguiente ruego:

«La calle Verge d’Agost, desde la peatonalización de la calle L’escola, ha pasado a ser la 
salida hacia Santo tomás desde la calle Ambaixador Irles. A la salida se encuentra un Mupi 
que elimina la visibilidad de los vehículos que vienen desde el puente de San Jorge. Esto 
crea cierto peligro a la hora de incorporarse al tráfico de Santo Tomás.

Por este motivo, solicito el siguiente RUEGO:

 Que se estudie la posibilidad de trasladar dicho Mupi a la esquina posterior de la 
calle Verge d’Agost, en lugar de la anterior, que es donde se encuentra».

El Sr. Marcos Martínez efectúa la siguiente exposición:

«Sí, ací a l’eixida del carrer Verge d’Agost per a incorporar-se a Sant Tomàs, des de la 
peatonalització del carrer L’Escola ha passat a ser l’eixida que ens dona accés a Sant 
Tomàs des del carrer Ambaixador Irles. I en este punt hi ha un Mupi, a la part esquerra, que 
elimina la visibilitat dels vehicles que venen des del pont de Sant Jordi. I açò crea una cert 
risc a l’hora que la gent ha de traure molt el cotxe per vore si pot incorporar-se o no a la via.

Aleshores sol·licitaria el següent prec:

 Que s’estudie la possibilitat de traslladar este Mupi a la cantonada posterior del 
carrer, és a dir, a la part dreta, en comptes de l’anterior, i així que hi haja una bona 
visibilitat per als vehicles». 

Sr. Jordi Martínez: A vore, allí... vosté sap que en estos carrers teníem prevista una 
reorganització del trànsit, perquè jo crec que es posa en joc el tema de la conversió en zona 
de vianants, i també és cert que les demolicions pendents i els contenciosos presentats en 
alguns casos, en algun carrer, impedixen que ho puguem redistribuir. I el que sí que 
considerem oportú és que, una vegada que ho fem, sí que eliminarem eixe opi, en el cas 
que seguisca tenint eixa molèstia que té actualment, o recol·locar-lo en un altre espai; però 
també volem esperar-nos per vore on el recol·loquem per no tornar a tindre que recol·locar-
lo perquè hagen canviat els sentits dels carrers.
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Sr. Marcos Martínez: Bé, doncs, gràcies. Entenc que en el temps es posarà una solució.

36. 34009/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREGUNTES ORDENANCES MUNICIPALS
Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy.

«Respecte a l’ordenança de Peatonalització, existix una disposició transitòria que expira 
abans del final d’enguany. I vistes les últimes informacions al respecte,

Va a complir-se amb esta disposició transitòria?

En cas negatiu

De què forma va a evitar-se el complir amb esta disposició?»

Sr. Jordi Martínez: No va a complir-se perquè no tenim fets els aparcaments que anaven... 
el que era la conseqüència de l’obertura de Sant Nicolau fins que tinguérem els 
aparcaments i, per tant no anem a prendre eixe decisió.

Sr. Marcos Martínez:

«Coneixem a més que hi han alguns punts per esmenar o rectificar en esta ordenança, així 
com altres que es podrien reconsiderar o estudiar. Tenint en compte els temps als que estan 
subjectes totes els canvis de dita ordenança,

Té previst el Govern fer està... tindre esta necessitat d’escometre l’ordenança a curt 
termini?»

Sr. Jordí Martínez: A vore, si tenim en compte també que nosaltres tenim previst el tindre 
una zona de baixes emissions per a poder participar en els Fons Europeus, anem caminant 
cap allí, sí que voldríem incloure tots estos temes en la modificació de l’ordenança. Per tant, 
eixa esmena o eixa rectificació de l’ordenança va a intentar fer-se en el mínim temps 
possible. 

A banda, doncs, tots els temes que hui s’han parlat o els temes que tenim pendents per a 
modificar l’ordenança, tenim previstos fer-los; primer en el seguiment, i després en 
l’elaboració d’eixa... en la materialització del canvi de l’ordenança que s’ha de donar en este 
plenari.

Sr. Marcos Martínez:

I ja per a concloure, respecte a l’Ordenança d’Aparcament regulat, que tenim.
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En quin estat s’encontra esta ordenança, ja que va passar pel plenari i es va fer exposició 
pública, però no ha tornat al plenari?

Sr. Jordi Martínez: Sí, jo crec que una part important d’eixa Ordenança d’Aparcament 
volem que siga la gestió dels aparcaments tant de la zona de La Riba, que contarà amb una 
part important, com en els altres. Per tant, quan comencem les obres, al mateix temps 
anirem elaborant esta ordenança per poder-la aprovar. Sabem que tenim una sèrie de fitxes 
que anàvem a anar incloent, i poder-les aprovar alhora, i elaboràrem eixes fitxes perquè es 
pogueren aprovar conjuntament.

PRECS I PREGUNTES:
37. GRUP MUNICIPAL VOX
PREOCUPACIÓ PEL TRANSIT DE MONOPATINS PER LA CIUTAT
Sr. Abad: Sí, más que un ruego es trasladar una preocupación que me genera el tránsito de 
los monopatines por la ciudad.

Precisamente este mismo miércoles, a la altura… sobre las 6 y media de la tarde, con el 
tráfico bastante aumentado, una mujer con una menor de 5 o 6 años tendría, iba por el 
medio de la Alameda haciendo slalom entre los coches sin casco y sin nada. Entonces, yo 
creo que sería una cuestión de empezar ya a poner un poquito..., no solamente informando 
sino haciendo que la Policía Local intervenga de alguna manera, aunque sea al principio 
informando, pero es que yo creo que es un despropósito y una irresponsabilidad total por 
parte de esta mujer y por parte de otros usuarios que están circulando por las aceras, sin 
respetar a los peatones, por dirección prohibida y, no sé, saltándose semáforos… Lo veo 
una irresponsabilidad total.

Que tomaran alguna medida de alguna manera. Gracias.

Sr. Llopis: Compartisc la preocupació de vosté amb eixa temeritat que està comentant, però 
bé; primerament, dir-li que eixa campanya de conscienciació que vam iniciar en un primer 
moment s’ha acabat. Ací, a qui pillen el multaran i el sancionaran, i punt.

I lògicament, per tant, des de la prefectura de la Policia Local hi ha ordre a tots els agents de 
la Policia perquè en qualsevol moment, si observen una conducta incívica com és aquesta, 
en la qual, a més, s’està cometent una infracció, que es sancione.

No obstant, doncs, el que haurem de pensar, potser algun tipus de campanya de control 
estàtic en alguns punts de la ciutat per intentar enxampar a eixa gent que fa eixe tipus 
d’infracció, que més que infracció a mi el que em sembla és una temeritat impressionant.

38. GRUP GUANYAR ALCOI
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QÜESTIONS QUE ES PLANTEGEN AL PLE
Sra. Obiol: Sí, bon dia de nou.

El mes passat, just en aquest punt de l’ordre del dia en el plenari, vaig demanar als meus 
companys i companyes de consistori que valoràrem el contingut que havia de tindre els 
temps, perquè havíem vist autopreguntes i havíem vist lectures d’articles d’opinió. L’alcalde 
va apel·lar a la llibertat d’expressió per a defensar aquestes qüestions que amb el meu prec 
volia evitar, i com que entenc que amb aquesta defensa legitima a tots nosaltres a fer el 
mateix, i com que soc defensora de la importància de fer discurs des dels representants 
institucionals, doncs, agraïsc a l’alcalde aquest espai que ara em dona.

Seré breu, sobretot perquè em vaig comprometre a ser home, al company Cristian Santiago. 

Just ahir començava a llegir-se ―que faig tard eh―, però que començava a llegir el llibre de 
Margaret Atwood sobre el conte de la serventa, que s’ha fet una sèrie que tots coneixereu, i 
pensava que el contingut de moltes de les intervencions que hem escoltat en aquest saló de 
plens en el que es banalitza la violència, no només en contra de les dones sinó també la 
violència feixista altres vegades, i no només avui, i no només pel partit que ara tenim al cap 
tots, per conforme ha anat hui. I l’autora deia una cosa, només en les seues primeres 
pàgines, que crec que és fonamental, que és que l’equilibri democràtic en el que vivim és 
molt fràgil i que, en qualsevol moment i en qualsevol lloc es pot trencar i avocar-nos a 
situacions tràgiques, no? Ella parlava d’aquesta distopia que ella construïx en la novel·la i, 
per exemple, en la guerra dels Balcans em feia pensar a mi quan ho llegia.

I la veritat és que no vull obrir ací un debat amb la resta de representants del Plenari, tot i 
que no tindria cap problema, però pense que no som tan importants; però crec que sí que és 
important que la gent que ens escolte tinga en compte que, com a ciutadans i ciutadanes 
puguen reclamar als nostres representants, a nosaltres mateixos, que responguem amb 
responsabilitat, amb el discurs i amb les accions, i que el joc entre partits no signifique 
atemptar amb demagògia i sense tindre cap fonament, a dècades de coneixement que 
venim acumulant, ens .... la importància i enforteix les bases sobre les que se sustenta el 
nostre sempre precari equilibri democràtic.

I ja acabe donant suport a la mare de Jordi Martínez, que no té ganes de res, perquè es 
veritat que aquestes manifestacions et donen ganes de poc. Gràcies.
Sr. Alcalde: Veu que poc costa ser feliç, i deixar que els demés siguen feliços. Ha pogut 
vosté intervindre en el Ple per manifestar, i a més l’hem escoltat amb molta atenció i molta 
estima i, a més, li agraïsc les seues paraules, i no s’enfada ningú.

39. GRUP GUANYAR ALCOI
PREGUNTA PEL FUM DE LA CALDERA DEL JESUSET DEL MIRACLE I SOBRE LES 
CALDERES DELS COL·LEGIS
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde ―no, em porte bé, em porte bé―. És un prec, em 
cenyiré als precs i preguntes, no entraré a llegir articles. 
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He observat que a l’Escoleta del Jesuset del Miracle, en la caldera, el fum que apareix de la 
caldera no ix canalitzat per la zona que apareix; és cert hi ha unes eixides, i ens ha fet 
dubtar... plantejar la possibilitat de com estava eixa caldera, quina era la situació, si estava 
atenent-se en condicions eixe espai; i ens ha fet replantejar-nos també la pregunta de com 
estava tot el tema de les calderes, que es va plantejar el tema del Pla Edificant, si ja estaven 
tots els centres educatius amb les calderes posades, ja que estem passant unes setmanes 
de fred, i on hi havia problemes. Ens agradaria saber quina era la situació, com està, i si ens 
podien fer arribar informació al respecte de com estan les queixes dels centres educatius, 
els centres escolars públics, sobre el manteniment.

Sr. Silvestre: Sí, a vore, ja vos passarem si voleu a tots, de manera detallada, perquè ara 
tampoc dispose de tota la informació, però sí que puc dir, resumint un poc la situació.

A vore, totes les calderes, aquelles que estan hui en dia vigents i funcionant, tenen el 
manteniment tècnic que requerixen i, fins i tot, si després d’eixe manteniment tècnic fa falta 
fer alguna revisió o alguna cosa, es va.

Sí que és veritat que hi ha unes altres calderes que estan a punt de canviar-se. En eixes que 
estan a punt de canviar-se, si es poden mantenir i poden funcionar correctament, les 
mantenen, i si no, estem implementant altres mesures, doncs, perquè en algun lloc potser 
ha de gastar més radiadors elèctrics. Això està fent-se també.

I després, falten les calderes d’Edificant, que el que seria en el cas de... del que és el 
Romeral, que eixe està ja previst per al proper estiu que es facen els canvis. Però, estan 
funcionant, el que pot funcionar està funcionant correctament.

I ja et dic, si en algun moment des de les escoletes o des dels centres educatius ens diuen, 
com ha passat, que necessitarien un reforç, doncs, el que fem és habilitar les instal·lacions 
elèctriques perquè eixe reforç amb radiadors elèctrics puguen funcionar.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:05 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.
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