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Ple

ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 7 de gener de 2022, en aquesta casa 
consistorial

ASSISTENTS

President
Antonio Alfonso Francés Pérez

Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

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

María Aránzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer

Carolina Ortiz Pineda
Jorge Gabriel Segura Alcaraz

Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno

Rosa María García González
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirio María García González

Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz

Cristian Santiago de Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría
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David Andrés Abad Giner
Marcos Eduardo Martínez Coloma

Interventora accidental
Rosa Ana Gisbert Payá

Secretari accidental
Luis Molina Jaén

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

En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:38 horas del día 7 de enero de 2022 se reúnen en la 
Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor 
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros del Pleno, a 
los cuales legalmente se ha convocado. Todos de forma presencial excepto las Sras. Lirio 
María García González y Amalia Payá Arsís, que asisten a la sesión de forma telemática por 
medio de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex Meetings, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

De acuerdo con el art. 46.3 de la citada Ley 7/1985, los miembros del Pleno de la 
Corporación se encuentran en territorio español.

Da fe del acto el Secretario accidental de la Corporación, Luís Molina Jaén.

Para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, por cuestiones de aforo no 
se permite la asistencia de público en el salón de plenos; no obstante, la sesión se 
retransmite por streaming 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 tots i a tots. Saludem a tots els regidors de la Corporació i a tots els que ens 
segueixen a través de les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alcoi en este primer plenari de 
l’any 2022. Senyor secretari, iniciem la sessió.
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1. 33672/2021 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS

Sr. Alcalde: Hem de lamentar la pèrdua de la pintora alcoiana Dori Cantó, una artista amant 
del seu poble. Ens ha deixat un ampli llegat artístic, en el qual també destaca el seu art unit 
al món de la festa de Moros i Cristians. Traslladem les condolences de la corporació 
municipal a familiars i amics.

2. 16339/2019 URBANISME 
DENEGACIÓ DE SITUACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE 
TERRITORIAL DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS EN LA PARCEL·LA 11 DEL 
POLÍGON 20 (EL SARGENTO, Núm. 8)

Dada cuenta del expediente relativo a la instancia presentada por D. Mario 
Bernabeu Gomar, en la que solicita la declaración de situación individualizada de 
minimización de impacto territorial de las edificaciones existentes en la parcela 11 del 
polígono 20 (El Sargento, n.º 8), con referencia catastral 000500100YH18E0001SO, y 
resultando que, 

La solicitud se efectúa en virtud de lo establecido en el artículo 230, en relación con 
el 228.2 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (anteriores 
artículos 211 bis y 210.2 de la LOTUP).

Dispone el artículo 230.1 del citado texto refundido que “las personas propietarias 
de edificaciones susceptibles de acoger los usos residenciales previstos en el artículo 228 
de este texto refundido que, por la ubicación alejada de todo núcleo de viviendas 
consolidado, no puedan integrarse en un plan especial de minimización deberán solicitar la 
declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial. Para ello, 
deberán presentar ante el ayuntamiento, junto a la solicitud, la documentación que acredite 
que no es posible incluirlas en un ámbito de minimización de impactos de los previstos en el 
artículo 228.2 de este texto refundido. Corresponde al pleno del ayuntamiento la declaración 
de situación individualizada de minimización de impacto territorial a través de una decisión 
reglada y singular sobre el cumplimiento de los requisitos legales que no supone ejercicio de 
la potestad de planeamiento (...).”

Por su parte, el artículo 228.2 define que “a los efectos de la delimitación a que se 
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refiere el apartado anterior, se consideran núcleos de viviendas consolidados las 
agrupaciones de viviendas implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable que 
conserven una parcelación de características rurales. A los efectos de la minimización de 
impactos territoriales existe una agrupación de viviendas en suelo no urbanizable siempre 
que haya una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea, sin perjuicio de que 
puedan tener tal consideración grupos de una menor densidad cuando proceda por 
condiciones de proximidad, de infraestructuras y territoriales.“

Por el Sr. Arquitecto municipal se emitió informe desfavorable, cuyas conclusiones 
eran del siguiente tenor literal:

“De este modo, se ha procedido a verificar la densidad de viviendas existentes en 
las inmediaciones de la ubicación de las edificaciones, observando que, aunque es 
ligeramente inferior a 3 viv./ha., las edificaciones sí que presentan condiciones de 
proximidad de infraestructuras y territoriales por situarse muy cerca de la carretera CV-794 y 
del Sector 1 Sargento-Barxell del Suelo Urbanizable no Programado SUNP-4 (Sargento). 
Por lo tanto, no se puede considerar “edificación aislada” a los efectos de la aplicación de 
este procedimiento.”

Del citado informe se dio traslado al interesado mediante trámite de audiencia de 
fecha  6 de septiembre del año en curso, notificada el día 10 de ese mismo mes, no 
formulando alegación alguna.

Procede en su consecuencia que, por el Ayuntamiento Pleno, se resuelva denegar 
la declaración requerida.

El acuerdo, según lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, requiere la mayoría simple de los miembros de 
la Corporación.

Consta el oportuno informe jurídico.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los 
votos a favor de los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y con la abstención 
de los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI 
(2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no 
adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente acuerdo:
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Único.- Denegar la situación individualizada de minimización de impacto territorial de 
las edificaciones existentes en la parcela 11 del polígono 20 (El Sargento, n.º 8), con 
referencia catastral 000500100YH18E0001SO. 

3. 35564/2021 I.G.S. 
APROVACIÓ DE LES CONDICIONS PRÈVIES A L'INICI DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D'AIGUA 
POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI D'ALCOI

El que suscribe, en su condición de Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios 
del Excmo Ayuntamiento de Alcoy, eleva para su consideración y aprobación al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Aprobación de las condiciones previas al inicio del expediente de contratación de la 
concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento del 
Municipio de Alcoy 

Régimen jurídico de los acuerdos que se proponen:

1.- Artículo 28. de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) 1. Las 
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.

2.- Artículo 284.2 de la LCSP:

 “Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se 
trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare 
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de 
los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo 
relativos a la prestación del servicio.“

3.- Artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española:

“Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el 
órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo 
valorativo de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado.
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A tales efectos, el órgano de contratación deberá:

a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de 
costes.

b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, 
siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los 
operadores económicos mencionados en la letra anterior.

c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública 
por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, 
el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada 
en la memoria.

En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá 
optar por incluir este trámite de información como parte del previsto en el apartado 3 del 
artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado”.

ANTECEDENTES:

A los efectos del cumplimiento de los preceptos de la LCSP se han elaborado dos 
informes que constan en el expediente y que sirven de motivación a los acuerdos que en la 
parte dispositiva se dirán:

1.- Un Informe relativo al régimen jurídico de la actividad y servicio, donde se 
determinan el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y donde se 
concretan los aspectos de carácter jurídico y administrativo relativos a la prestación del 
servicio en consonancia con el precitado artículo 284.2 de la LCSP. En este se concluye que 
se debe de continuar con la gestión indirecta del servicio.

2.- Un Estudio de Viabilidad de la gestión directa del servicio de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento en el que se concluye de la mayor bondad económica en 
cuanto su prestación en el modo indirecto concesional.

De conformidad con los dos informes obrantes en el expediente se establece la 
necesidad (artículo 28 de la LCSP) de proceder a la contratación de la concesión del 
servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento del municipio de Alcoy y, al 
mismo tiempo que se considera por los argumentos jurídico económicos que también se 
expresan en los documentos mencionados, como más idónea la prestación del servicio de 
forma indirecta mediante la concesión mencionada.
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A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Patrimonio, Obras y Servicios, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor 
de los concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO 
POPULAR (4) y VOX (1) y del concejal no adscrito, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma 
(1), con los votos en contra de los concejales de los grupos políticos municipales PODEM 
(2), GUANYAR ALCOI (2) y COMPROMÍS ALCOI (2), y con la abstención de la concejal del 
Grupo Político Municipal CIUDADANOS (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar que la ejecución del contrato es necesaria para el cumplimiento y 
ejecución de los fines de servicio público e institucionales del Ayuntamiento de Alcoy, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la LCSP, por tratarse su objeto de una 
competencia municipal recogida en el artículo 25.2 c) de la ley reguladora de las bases de 
Régimen Local y en el artículo 33.3 I de la la Lay de Régimen Local de la Comunidad 
valenciana (Ley 8/2010, de 23 de junio)

Segundo: Que el régimen jurídico en cuanto a la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento para el municipio de Alcoy es el indirecto 
concesional, declarando que dicha prestación es municipal dado el mandato imperativo que 
se establecen en los artículo citados en el anterior acuerdo.

Tercero: Determinar que el alcance de las prestaciones en favor de los 
administrados es el que se encuentra regulado, en cuanto a la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable, en el Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua 
potable publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de junio de 2004 y, por lo 
que respecta al saneamiento en la Ordenanza reguladora de los vertidos de aguas 
residuales a la red de alcantarillado publicada en el Boletín Oficial de la provincia del día 16 
de marzo de 2002.

Cuarto: Iniciar el procedimiento de solicitud y tramitación del Informe preceptivo 
valorativo de la estructura de coste de conformidad y siguiendo el procedimiento previsto en  
el articulo 9.7 del  del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Sr. Alcalde: Abans d’iniciar el debat hi haurà una introducció al punt per part del vicealcalde 
Jordi Martínez.

Sr. Jordi Martínez: Bon dia i moltes gràcies, benvinguts a tots els que ens seguixen per les 
xarxes i bon dia als companys de Corporació.

El que portem hui al saló de plens és el tràmit administratiu que comença o inicia un procés 
d’un expedient sobre el tema de la gestió de l’aigua a la nostra ciutat.

En el propi expedient existix, a banda de dos informes, que jo crec que a petició de... un 
d’ells es va fer a petició del Grup Podem en este plenari en el qual es demanava la 
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justificació econòmica de quina fórmula de les dos era més... era millor per a l’Ajuntament, i 
així està adjunt en l’expedient. El que sí que hem de dir és que esta no és una decisió que 
es base en un concepte tècnic o que es base en eixos informes, sinó que il·lustren la presa 
de decisions que puguen prendre els companys de Corporació, perquè açò és purament una 
decisió política de vore de quina manera gestionem a partir d’ara l’aigua. 

I sobretot aclarir una altra cosa. L’aigua d’Alcoi és una aigua que seguirà sent pública, és un 
bé públic que és de tots els alcoians i les alcoianes. El que sí que fem... s’ha fet durant 20 
anys... es fa ara, és plantejar la qüestió del manteniment de la xarxa d’abastiment i de 
clavegueram de la ciutat. Perquè l’aigua és un bé públic i els que estem ací anem decidint 
sobre les inversions que es fan en aigua, les taxes o tarifes que es posen i totes les 
decisions econòmiques, de transparència o de control que es vulguen mantindre sobre el 
servei de l’aigua públic de la ciutat. I ací el que fem és que eixe manteniment el puga fer una 
empresa especialitzada, que és el que anem a plantejar.

A mi sí que m’agradaria també, i breument, és matisar unes qüestions que es van llançar 
ací, i que no és per una qüestió de crítica a polítics que decidim estes qüestions sinó que 
l’altre dia des de la Iniciativa Pública de l’Aigua és van llançar una sèrie de qüestions que jo 
crec que afecten als tècnics de l’Ajuntament, no? I quan afecten als tècnics de l’Ajuntament 
em sent en l’obligació d’eixir a defendre el que és el treball d’aquests. Perquè es va parlar 
per part de Pep Fuster, que és... recordem que és un destacat membre d’Esquerra Unida, va 
fer de portaveu d’eixa iniciativa per l’aigua pública i va parlar de judicialitzar el cas i de portar 
als jutjats als tècnics municipals, la qual cosa em sembla que... ací ens aprofiten els tècnics 
municipals quan fan els seus veredictes a favor de determinades qüestions polítiques o 
posicionaments polítics, però no ens aprofiten per a això. I jo crec que la dignitat d’estos 
tècnics municipals està per damunt de tot, i la professionalitat està per damunt de tot el que 
puga dir este senyor. I, sobretot, perquè en eixe estudi que es va parlar ací, es parlava que 
la gestió... l’informe que s’havia plantejat per part del govern municipal, no respectava la 
legalitat vigent en matèria de municipalització. Jo vull recordar que nosaltres eixe informe, el 
què vam fer era... no era si decidíem la municipalització, sinó vam fer... ens vam fer ressò 
d’una petició de Podem per a fer un estudi de quines eren les condicions d’un servei 
municipalitzat econòmicament i de l’actual. 

També ells van parlar que no s’ajustava al que s’havia sol·licitat. Jo crec que això és fals. Ací 
es va ajustar a les peticions que va fer este govern a l’empresa AIMET, perquè ens indicara i 
ens donara dades perquè poguérem prendre eixa decisió.

Parlen també en eixe estudi que hi havia tres qüestions que ells qüestionaven. Una era els 
costos fixos de personal, en els quals es parlava que es podrien mantindre els mateixos 
costos que es tenien ara per part dels treballadors de l’empresa concessionària ara, i a mi 
em resulta molt sorprenent que una iniciativa que parla de decisions d’esquerres puguen 
plantejar que a mateix treball hi haja diferents jornals, que en esta casa hi haja funcionaris o 
treballadors de primera i treballadors de segona.
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Això de l’economia d’escala, que també qüestiona este informe d’esta Associació Espanyola 
d’Operadors Públics, parla que l’economia d’escala no és així. Bé, jo crec que açò és molt 
simple, vostés sabran, ací, en l’Ajuntament, els puc donar un exemple molt clar. El clor que 
compra Aqualia, l’empresa concessionària, el compra a 39 cèntims el litre, i el que comprem 
al Centre Eduardo Latorre, és a 45 cèntims. Estes empreses, açò jo crec que ho entén 
qualsevol ciutadà, com que són grans empreses trauen molt millors preus que 
administracions úniques com puga ser l’Ajuntament.

I sobre els costos indirectes que ells també qüestionen. Cal dir que els costos indirectes, 
també ho entendrà qualsevol ciutadà, que totes les qüestions que afecten si venen 25 
persones en un servei de 2 milions d’euros a esta casa, s’incrementaran els gastos generals 
que haja de fer... els costos que ens costarà als funcionaris de la casa, haurem 
d’incrementar plantilles, gastos jurídics, gastos d’assessoria econòmica, etc.

I, sobretot, també es parlava que això perjudicaria a les pimes locals. Jo crec que l’empresa 
pública, en el cas... o en este cas de les administracions, hem de fer qualsevol licitació i 
eixes licitacions no les guanyen empreses locals, les guanyen empreses que guanyen eixes 
licitacions, i difícilment podem diferenciar si són alcoianes o no.

A mi l’únic que sí que hem sorprén, i no em sorprén eixe informe perquè és de l’Associació 
Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, i què anaven a dir ells? Perquè 
ells mai diuen que esta fórmula de gestió indirecta és la millor.

També és parlava que era un informe interessat per part de l’Ajuntament. A mi m’agradaria 
saber si esta associació cobra per formar part d’ells, pagues alguna quota anual per formar 
part d’esta associació, i si després, quan t’assessoren en la municipalització, cobren alguna 
quantitat per assessorar, perquè probablement eixos informes, doncs, també siguen un poc 
interessants.

A partir d’ací, jo crec que... torne a repetir, l’aigua d’Alcoi va a ser una aigua pública, com ha 
sigut sempre, el que anem a fer ací és gestionar de manera indirecta el manteniment de la 
xarxa.

Sr. Alcalde: Gràcies, anem a iniciar el debat. Senyor Martínez.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els presents i als que ens 
seguixen per les xarxes socials. 

I com diu el senyor alcalde, iniciem el debat, perquè este debat realment no està en el 
carrer. La gent no té eixa necessitat de debatre este problema. I precisament és perquè el 
servei és eficient. A tota la gent li arriba l’aigua, tota la gent... obri l’aixeta i té aigua, i té una 
aigua de qualitat.
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Una altra cosa que podríem debatre és de quina manera es gestiona des d’este consistori a 
l’hora de la gestió de l’empresa quant a inversions, quant al tracte, quant a traure el màxim 
rendiment a tot, però bé, és una obligació d’esta casa, i en qualsevol cas seria una errada 
d’esta casa el fet de no fer-ho, i amb això estem d’acord que s’hauria de controlar molt més 
a l’empresa que agafe la concessió; però, realment a la gent no li preocupa este tema en 
excés perquè realment el servei és bo i el tenen en sa casa tots els dies.

És una cosa que Guanyar, sobretot, acompanyat d’estes plataformes com La Carrasca, La 
Plataforma per l’Aigua i alguna associació de veïns, doncs, sí que ha volgut clavar el debat 
en la societat; però no és un problema a dia de hui.

Per a mi, és un interés polític més que altra cosa, i no interés pel bé dels ciutadans com 
volen vendre’ns.

Tampoc s’han presentat, a banda d’uns titulars, unes documentacions, unes referències, 
dades concretes que ens demostren que era millor una altra; sinó més una qüestió de fe, 
una qüestió de dir «no, és que el públic funciona tot i funciona de meravella i funciona 
sempre», quan realment no és així. Referint-nos, per exemple, a la roda de premsa del dia 
30 de desembre, doncs, ens van dir «fixen-se vostés, per exemple, en Valladolid», i ho van 
dir més d’una vegada, i quan u busca referències de la municipalització de Valladolid, doncs, 
«se nos ponen los pelos como escarpias». Tres inundacions per setmana en els últims 
mesos quan es va municipalitzar el servei, un increment de totes les avaries, falta d’inversió, 
a l’hora de pressupostar va pressupostar prou menys del que es deia de principi, una 
municipalització que s’ha convertit en una multiprivatització que abasta moltes empreses; 
però, en este cas a dit, per la porta de darrere. També deien que beneficiaria a les empreses 
de la ciutat on es faça este tipus de municipalització, i resulta que a Valladolid, que és 
l’exemple que posen, 53 de les empreses contractades per a este servei són de Madrid i de 
Catalunya. I clar, és un estalvi per a la població..., sí, un estalvi per a la població quan, per 
exemple a Valladolid, li compra l’energia a les elèctriques de Barcelona, empresa pública, 
que és qui ven l’electricitat més cara de tot Espanya. Aleshores, u es posa a pensar i dir 
«bé, realment, jo no arrisque el servei d’aigua que tenim hui en dia a la nostra ciutat i que la 
gent no té eixe sentiment que... per una cosa que no sabem com eixiria». Vinga, moltes 
gràcies.

Sr. Abad: Sí, gracias señor alcalde, bienvenidos a todos este nuevo año, y a través que nos 
siguen desde casa.

Bien, los argumentos principales que defienden la gestión directa del servicio se centran en 
la idea de que los servicios prestados directamente son más eficientes porque se elimina el 
beneficio de las empresas privadas. Como siempre, este tipo de propuestas de la izquierda 
siempre está en contra de lo privado.
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La administración no tiene capacidad para asumir grandes inversiones que son necesarias 
en los servicios en determinados momentos. Los ayuntamientos también carecen de medios  
y personal para gestionar este tipo de infraestructuras, y tampoco tienen ayudas de otras 
administraciones. En estos casos la gestión indirecta es la acción más adecuada para 
prestar el servicio, más que les pese a algunos.

En la prestación directa, la administración debe dotarse de personal, los medios técnicos y 
la financiación necesarios para mantener los principios de sostenibilidad, eficiencia y 
conciencia social y ambiental que exige la ciudadanía.

La empresa privada deberá disponer de recursos para asumir las inversiones necesarias 
para el mantenimiento de la calidad de la prestación durante el tiempo de la concesión para 
ganar competitividad.

Los datos utilizados en la licitación deben de ser completos, y la información sobre el 
servicio deberá ser contrastada para evitar problemas. 

La administración no puede desentenderse de un servicio del que es el titular, y debe 
disponer de los medios necesarios para el control de la ejecución de los contratos con 
capacidad suficiente para adaptarse a las circunstancias e imprevistos, analizando en cada 
caso las medidas a adoptar de forma que siempre se garanticen los principios de 
sostenibilidad, eficiencia, conciencia social y ambiental.

La administración es titular de los servicios, lo que supone que es la responsable del tipo de 
prestación que están recibiendo los ciudadanos.

Los problemas de funcionamiento del contrato se solucionan poniendo énfasis en los datos 
iniciales, y los mecanismos de supervisión que deben aplicar la administración sobre las 
concesionarias, y es lo que se echa en falta.

Incidir que la gestión de los recursos en la gestión indirecta es mucho más ágil que en la 
administración pública, como se ha podido comprobar, y favorece la rapidez en la resolución 
de los problemas diarios. 

Y sí que queremos agradecer al Partido Socialista de que, después de estos tiempo que 
corremos, pues que se ha decidido ya por una gestión… por esta propuesta de gestión... a 
día de hoy. Gracias.

Sr. González: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a les persones que ens segueixen per les 
xarxes i a tots els que estem ací.

Sembla que es repetirà hui el mateix que l’any 2000, en aquell moment el PSOE va anar de 
la mà de la dreta per fer polítiques de dretes i va decidir privatitzar l’aigua, i la societat civil 
en aquell moment va demanar poder debatre-ho i poder decidir, i no se li va deixar.
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Al plenari en què es va ratificar la privatització l’alcalde del PSOE deia, i llisc textualment 
«No se privatiza el agua sino que se estable la concesión de una gestión indirecta del 
servicio público de abastecimiento de agua potable a domicilio. El ayuntamiento garantiza la 
totalidad de los controles y puede aplicar los programas para un control ágil y absoluto de la 
gestión». I ara es fa el mateix, cal debat amb la ciutadania... de la maneta amb la dreta per 
aprovar-ho, i per a argumentar-ho se’ns dirà més o menys el mateix, ho estem veient, i se’ns 
prometrà més o menys el mateix; però sabem ara que aquelles promeses de... no s’han 
complert, i s’ha perjudicat al poble, i no s’han fet les inversions que tocaven, no s’ha portat 
cap control ni seguiment, l’empresa no ha presentat balanços durant anys, incomplint el plec 
de condicions, però, de moment, cap sanció, i ací està el control ágil y absoluto de la gestión 
que se’ns prometia.

I hui a alguns els toca fer veure que esta és la millor decisió, que els que votem en contra ho 
fem per ideologia, per creences, i que es privatitza de forma raonada basant-se en dades 
objectives, i així, els regidors que voten a favor o s’abstinguen, afavorint-ho, podran dormir 
tranquils; però, per poc que ens fixem, veiem que per a fer veure això, que la gestió actual 
és viable, se’ns presenta un primer informe, un informe extern, que amb dades falsejades 
del rendiment de la xarxa, i que estan manipulades per amagar incompliments del contracte, 
i no sembla massa responsable ni correcte valorar la viabilitat de la gestió actual amb dades 
poc objectives. 

Se’ns presenta també un informe en el qual se’ns diu que s’ha eliminat la paraula «jurídic» 
del títol de l’informe, i ara posa només informe, no posa informe jurídic; perquè el que hi ha 
al document són una sèrie de reflexions, i sembla que volen decidir abans de reflexions i 
opinions, i per a fer veure que la gestió privada ens costaria menys que la pública, se’ns 
presenta un informe que, al meu parer, i ho dic clarament, és tendenciós, és poc objectiu i 
està dirigit a proposar una privatització del servei. I ho explique:

 Per començar, l’empresa que ha fet l’informe no sembla la més indicada, ja que ha 
sigut denunciada en altres poblacions per fer informes contradictoris en el mateix 
municipi segons el govern que li encarregara l’informe, super de fiar. 

 L’informe descarta, per començar, altres opcions viables de gestió pública, com 
l’empresa pública, per exemple, per ací també, quan volem constituir una empresa 
pública ens deixem fora la gestió de l’aigua. Aleshores, no es pot o no es vol? Anem 
a decidir sense estudiar totes les opcions? 

 I, si anem a les dades, que sembla que les dades són molt importants, l’informe 
planteja unes dades prou qüestionables. Es planteja, com parlàvem, que en subrogar 
el personal s’havien de donar les condicions de treball de personal funcionari, i açò 
és una premissa falsa; després podrem discutir si és més idoni o menys, però és una 
premissa falsa. I basant-se en açò es planteja la possibilitat de més personal, més 
equipament per eixe personal, fins i tot un cotxe més, i així s’inflen les despeses de 
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la gestió pública. I jo crec que no podem prendre decisions basant-se en premisses 
falses. 

 Es planteja també esta suposada economia d’escala, en uns percentatges que no 
estan basats en res, sense fonaments, totalment arbitraris, i ens diu això, que els 
serveis i materials eixiran de l’empresa fins a un 15% més barats; doncs, ací està la 
premissa del percentatge sense fonament, i jo crec que és més una creença, cap 
dada objectiva ací, no?

 S’infla també la partida de costos indirectes de l’Ajuntament sense quantificar res, 
sense concretar cap despesa, dient, doncs, això, que costaria... que l’Ajuntament 
hauria d’assumir uns costos indirectes; però, per un altre costat no diu que amb una 
gestió privada, l’Ajuntament també ha de dedicar recursos i personal per a controlar 
la gestió, i això és real, no és una creença.

 Ni tampoc diu l’informe que l’empresa ha de pagar impostos, i també açò és real, no?

I al final, ens ho creiem tot, i clar, si ens ho creiem tot, clar que els comptes ixen a favor de la 
gestió privada; però, si només fem cas de les dades no ixen els comptes, és el contrari.

La pregunta seria «Us ho voleu creure tot?», doncs, creieu-vos-ho, creieu-vos que esteu 
decidint el vostre vot amb dades objectives, però no serà cert. Ho esteu fent per creences o 
per conveniències. Al final, fiant-se d’una suposada autoritat, d’uns informes encomanats a 
empreses que paguem tots, però no perquè les dades siguen certes i objectives.

Se’ns acusarà com sempre de no confiar en els tècnics o de voler donar lliçons o de creure 
que sabem més que ningú; però no sabem més que ningú. Nosaltres no hem fet més que 
escoltar als que tenen experiència en açò: a AEOPAS, l’Associació Espanyola d’Operadors 
Públics d’Aigua, que mai cobra pels informes; a la Xarxa Valenciana per la Gestió Pública de 
l’Aigua; a Red Estatal de Agua Pública; a municipis en què s’ha recuperat l’aigua i s’han 
obtingut beneficis; a la ciutadania d’Alcoi, que fa 20 anys ja va reclamar... ―Sr. Alcalde: 
Vaja acabant ja. Sr. González: Vaig acabant― a la ciutadania d’Alcoi que fa 20 anys ja va 
reclamar poder debatre i decidir amb dades i temps; a les associacions veïnals que 
demanen hui també el mateix, però no se’ls ha fet cas. Tots ens diuen que no hi ha 
informació suficient, que volen més informació o més dades, una auditoria real de la gestió... 
de la situació, i volen poder fer un debat seriós; però no, després de 20 anys de contracte, 
després de 2 de pròrroga, de més de 10 anys de govern del PSOE anem a decidir sense 
dades objectives, sense auditories, sense debatre, sense escoltar la ciutadania, i açò sí que 
em sembla una irresponsabilitat. Gràcies.

Sr. Santiago: Ara sí, moltes gràcies alcalde, i molt bon dia a tot el món.

L’aigua és un dret humà reconegut per l’ONU, és un dret fonamental imprescindible per a la 
vida, i amb això segurament tots nosaltres estarem d’acord. Per això, entenem des de 
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Podem que no pot estar en mans de grans empreses privades. No pot estar bàsicament, 
perquè és l’administració pública qui l’ha de garantir al 100%. Sobretot, quan el principal 
objectiu d’aquestes grans empreses és obtindre beneficis, i no precisament el de garantir 
drets. I el més important, i ho comentava també ara al final el company de Guanyar, la 
decisió final sobre el model de gestió d’un servei tan important com aquest, s’ha de fer en 
companyia de la ciutadania, a través d’un debat ampli i rigorós, i no d’esquenes a la gent. I 
aquestes són les conviccions infranquejables de Podem. 

Per tant, a partir d’ací tenim dos opcions. Quedar-nos de braços creuats esperant que 
l’aigua es tornara a privatitzar o arremangar-nos i intentar estirar cap a la recuperació del 
servei.

Precisament Podem, i amb el suport de la seua assemblea, va elegir arremangar-se, 
demostrar que té projecte de ciutat, i es va marcar un repte, ho venim dient en repetides 
ocasions, estirar els horitzons del govern municipal i apropar-los a la nostra proposta de 
ciutat. I amb això hem estat treballant des del minut u de legislatura. Ens vam marcar un full 
de ruta a curt, mitjà i llarg termini per a la recuperació dels serveis bàsics privatitzats en la 
nostra ciutat. La pedra angular passava, precisament, per la creació de l’empresa pública 
d’Alcoi. I això últim, sí que ho hem aconseguit. Amb deures pendents, es cert, com la 
modificació dels seus estatuts per afegir, precisament, la gestió del servei d’aigua. Un 
procediment senzill si es té voluntat política.

Però, si volien regatejar les limitacions del restabliment del Pla Econòmic i Finances del 
2022 en aquest ajuntament, fet que haguera impossibilitat la posada en marxa de l’empresa 
pública, la creació de l’empresa pública era evident que era ara o mai. I ací vull aturar-me un 
moment per agrair la tasca que ha fet la regidora Moltó al respecte, perquè aquest projecte 
poguera veure la llum al llarg del 2021. Ací, des de Podem, volem agrair aquesta tasca, de 
la mateixa manera que volem agrair la tasca que el regidor Martínez ha fet, doncs, en tot 
aquest recorregut que hem intentat treballar de la mà per a recuperar un servei tan important  
com aquest per a la nostra ciutat.

Pensem que realment, respecte a l’empresa pública, podem estar satisfetes, diguen el que 
diguen. Diguen el que diguen podem estar satisfetes perquè... segurament hui no li haurem 
guanyat el pols a la privatització, però, amb la creació de l’empresa pública arrelem la 
ferramenta per a la remunicipalització de l’aigua del demà, si l’aritmètica i la voluntat 
política... l’aritmètica plenària i la voluntat política ho permeten.

Ara, ara, és moment que aquesta ferramenta puga creixer, puga madurar i, sobretot, que 
puga agafar la musculatura necessària com per a proposar-se reptes de major envergadura; 
però, és evident que en Podem no ens conformem amb això, perquè l’aigua, com he dit al 
principi, no pot estar en mans d’una gran empresa privada que té, precisament com a 
principal objectiu, obtindre beneficis d’un servei essencial o d’un dret humà com aquest, i 
precisament és l’administració pública qui l’ha de garantir.
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I arribat a aquest punt, també hem de reconéixer que avui ens envaeix certa decepció. 
Primer, perquè tenim la sensació que Podem ha sigut l’únic grup polític, no parle de 
plataformes, sinó l’únic grup polític que ha treballat de forma positiva des de principi de 
legislatura per evitar el que està passant avui, per evitar que l’aigua es torne a privatitzar; i 
segon, per no haver aconseguit convéncer al PSOE que la millor opció era remunicipalitzar 
el servei d’aigua, almenys redactant un contracte de transició cap a la recuperació del servei 
a curt termini, ni tampoc hem pogut contagiar-los la nostra voluntat política ―vaig acabant― 
per aconseguir-ho. I davant d’això que ningú dubte, i el regidor Martínez ho ha comentat, 
que és més important la voluntat política que qualsevol informe, o que mil informes. En 
definitiva, entenem les dificultats, l’envergadura del servei; però, no és excusa, no compartim 
en absolut la privatització. És evident també, que no compartim estratègies amb la resta de 
grups de l’espai progressista, però sí que compartim els mateixos objectius, per això, 
entenem que és important respectar-se, i bé, sobretot ara que Compromís també ho té clar a 
diferència de quan va votar a favor de la privatització del servei de neteja viària i RSU, ara 
ho té clar, i això la veritat és que a nosaltres ens satisfà, entenem que és més necessari que 
mai, treballem des de la unitat per intentar recuperar, com més aviat millor, aquest servei, 
perquè segur que la ciutadania ho agrairà. Gràcies.

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

Bé, entenc que el senyor Martínez i el senyor Abad es posen malalts, sobretot ara mateix, 
conforme està la història aniran primer a una clínica privada, perquè com els agrada més 
allò privat que el públic, doncs...

En aquest punt, el govern municipal ens demana que votem a favor de la licitació del servei 
d’aigua. Ací se’ns demana que tanquem els ulls i donem un xec en blanc a una empresa 
privada per a gestionar un dels tres contractes més importants que té el poble d’Alcoi. 
Vostés ens demanen que prenguem una decisió basada en un informe fet per una empresa 
privada que, sincerament, molt seriós ni ho sembla, ni ho és.

El propi informe que se’ns passa ens informa que cada any es perden gairebé 2 milions de 
metres cúbics o 2 hectòmetres cúbics anualment. El pantà de Beniarrés té una capacitat de 
32 hectòmetres cúbics, per tant, en 3 anys Alcoi perd tota l’aigua que emmagatzema el 
pantà de Beniarrés. I saben que és el pitjor de tot açò, que l’empresa estava obligada per 
contracte a reduir aquestes pèrdues i millorar la xarxa, i que el govern municipal ni 
prèviament el PP ni els darrers 12 anys el PSOE han fet control a aquesta empresa.

Han permés que es malbaratés l’aigua del poble, han permés que no es complira el 
contracte reiteradament; i vostés, que no han dut cap control, que no han posat cap sanció, 
com volen que ens fiem que ara sí que vaja a fer-se? Com volen que els donem el nostre 
suport? On estan les millores en la infraestructura que ens havia promés l’empresa? En 20 
anys no s’ha fet res i el govern no ha fet cap auditoria, cap control, i, per descomptat, cap 
sanció.
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Saben per les persones d’AIMET que la gestió directa de l’aigua es pot fer a través d’una 
societat mercantil pública o una entitat pública empresarial? Saben que aquestes figures no 
computen dins del deute de l’Ajuntament? I sobretot, realment van a invertir 5 milions 
d’euros en 20 anys si no han fet les inversions que estaven signades i compromeses al 
contracte anterior?

Aquest informe afirma que hi hauria un augment d’insolvència i que suposaria 45.108 euros 
amb 3 cèntims, posant en dubte la capacitat del nostre funcionariat; però, sobretot, que 
suposa una afirmació malintencionada ja que l’únic que pot cobrar per via executiva és el 
mateix municipi, no cap empresa privada.

Vostés acaben de parlar de dignitat i professionalitat. Els recorde que el Departament de 
Tributs també són funcionaris i també són tècnics d’aquesta casa. També mereixen que 
defensem la seua dignitat i professionalitat.

Un punt en què clarament es nota aquest informe... doncs, fa una miqueta de pudoreta és 
quan es parla de benefici industrial i despeses generals, contades al mínim. Perfecte, no 
posem cap dubte; però després a l’estudi se’ns presenta... no es veu reflectit a la 
comparativa final, com tampoc a la resta d’aquesta comparativa. I el fet que l’empresa 
pública tampoc té impost de societats, això tampoc es té en compte.

La Generalitat Valenciana paga un 2% en concepte d’indemnització compensatòria per la 
gestió del cobrament del cànon de sanejament, està cobrant-se? No ho sabem, però parlem 
de 55.000 euros a l’any, i no ho veiem reflectit a l’informe.

Aquest són alguns dels exemples en què aquest informe demanat pel govern a l’empresa 
privada AIMET, i amb un cost de 5.899 euros amb 96 cèntims, sols busca de forma 
persistent, demostrar que és millor privatitzar l’aigua. Una empresa que, a hores d’ara, està 
imputada. De veritat ens demanen que prenguem aquesta decisió basada en aquest 
informe? Aquest informe és una burla a la intel·ligència de totes les persones que estem ací 
presents. Ple d’errades, dades esbiaixades i conjectures. La persona que ha fet açò jo no sé 
si esperàvem que els que estem ací no sabérem sumar, llegir i escriure o que foren vostés 
els qui no ho saberen fer. Les dos opcions em semblen molt preocupants.

No es cap desgavell parar, pensar com fer les coses i evitar que els alcoians i alcoianes 
perden el control d’un bé comú com és l’aigua, amb un contracte milionari durant 20 anys 
més. Sí que és cert, l’aigua és pública, l’aigua és un bé dels alcoians i les alcoianes; però 
estem parlant per la gestió de la xarxa i del manteniment, i estem pagant per aquesta gestió 
de xarxa i manteniment que no hem tingut durant els últims 20 anys.
Per què s’empenyen vostés en fer açò d’aquesta forma tan ràpida basant-se en un informe, 
sincerament, té gràcia? Per què fem les coses a última hora mal i mal planificades? Per què  
no han fet cap seguiment d’aquesta empresa? Per què no ha fet cap auditoria? Per què 
l’empresa no ha tingut cap sanció si vostés sabien que perdia la tercera part de l’aigua del 
poble? ―Sr. Alcalde: Vaja acabant― Continuaré després.
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Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Bon any a tots els companys i a les 
persones que estan seguint-nos també per internet.

Bé, hui el Partit Socialista per fi definix quin model de gestió vol per a un servei que és 
crucial per al bon funcionament de la ciutat, el servei de l’aigua; només ha tardat 10 anys.

A necessitat que caducara el contracte i dues pròrrogues per decidir que és el què vol fer 
amb el servei, i això ho hem dit en altres ocasions, em sembla una autèntica 
irresponsabilitat. Perquè ha estat enredant, perdent el temps en ínfules i quimeres de 
municipalització, per decantar-se, finalment, per la gestió indirecta.

No és un secret que el Partit Popular defensa la col·laboració publicoprivada, i ens agradaria 
que el Partit Socialista ens aclarira perquè el PSOE proposa hui aquest model. Si és per 
convicció ideològica, abraçant les tesis del mercat, del liberalisme i de l’espai del centre-
dreta o perquè la situació de fallida de l’Ajuntament impedix qualsevol altre opció, impedix 
municipalitzar. Seria interessant que ens ho aclarira. O per qüestió ideològica o per la 
dolenta situació econòmica de l’Ajuntament d’Alcoi.

El que no és tolerable és haver consentit que el contracte s’acabara i que es prorrogara per 
dues vegades, perquè això significa que el govern del Partit Socialista ha consentit que els 
alcoians tinguérem i pagàrem un servei de l’any 2000, i no de l’any 2022. El PSOE ha 
consentit que quasi la meitat de la xarxa seguisca sent de fibrociment, un material, 
recordem, prohibit ja a Espanya. El PSOE ha consentit que més de la meitat dels 
comptadors estiguen per a canviar. I el que és més greu, el Partit Socialista ha consentit que 
la ciutat perda el 33% de l’aigua de la xarxa. Resulta molt trist i també curiós que el partit 
que li ha negat el futur industrial a Alcoi al·legant la preservació de l'aqüífer, consentisca que 
un milió i mig de metres quadrats acaben perdent-se. El que és el mateix, el 60% de tota 
l’aigua que ens aporta l’aqüífer del Molinar.

Per tant, és evident que no podem perdre ja més temps. Ja hem pegat massa voltes a una 
qüestió que és crucial per al bon funcionament de la ciutat, i Alcoi no pot mantindre un servei 
que està obsolet. Necessitem un servei modern, eficient i sostenible. Un servei que ens 
permeta controlar fins l’última gota que ix dels nostres aqüífers. 

Per això, igual que hem rebutjat les pròrrogues que fins ara ha plantejat el govern, perquè 
pensàvem que mostraven una desídia i una passivitat que no podíem consentir, hui anem a 
donar suport a l’inici de l’expedient per a renovar el servei. I ho fem entenent la decepció de 
col·lectius, d’entitats que defenen altres models. Entenem que puguen sentir-se enganyats o 
defraudats pel Partit Socialista. Però, des del Partit Popular animem a eixos col·lectius a que 
participen en el procés que s’inicia ara. 

En primer lloc, per aconseguir un concurs net i transparent, que les empreses puguen 
competir amb llibertat perquè plantegen les millors ofertes i que siga el poble d’Alcoi el gran 
beneficiat d’eixa competència. El gran beneficiat d’este procés que iniciem ara.
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I en segon lloc, per definir un servei que corregisca tots aquells problemes que s’han anat 
detectant al llarg dels últims 20 anys. És a dir, que hi haja un major control sobre l’empresa, 
que hi haja un major control sobre el servei, que hi haja una correcta planificació de les 
inversions i que s’exigisca la màxima informació i transparència per part de l’empresa 
adjudicatària.

Per tant, també instem al govern a obrir eixe debat, a obrir a la participació ciutadana el 
disseny del que ha de ser el nou servei de gestió de l’aigua, el disseny del nou contracte. 
Perquè, això ho tenim claríssim, independentment del model, el que tots volem és que Alcoi i 
els alcoians tinguen el millor servei d’aigua potable. Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou, senyor alcalde.

Mire, senyor Martínez, veu la ratlleta eixa xicotiua que hi ha ací, bé no sé si es veu ―Sr. 
Marcos Martínez: Sí, es veu― es veu? Això són les queixes que tenim del servei d’aigua en 
la ciutat. Va un poc en consonància amb el que deien vostés. El servei jo crec que a la 
població, està prou ben valorat; per tant, estic d’acord amb vosté en què probablement la 
gent té una preocupació i és de tindre un bon servei d’aigua, bé siga municipal o bé siga de 
gestió indirecta, però vol tindre un bon servei. I jo crec que hui per hui, malgrat el que es 
puga dir ací, està donant-se un bon servei.

I mire també este, pel que deia el senyor Ruiz ara, veu també la diferència que hi ha entre 
quan va començar el servei... és el consum que hi havia i quan està ara, ha anat reduint-se 
gradualment en totes les decisions que es creen; però saben en quines decisions? En les 
que es prenen per part de tots nosaltres, no per part exclusivament de l’empresa.

A mi, al senyor González de Guanyar..., vosté diu que no es controla el servei. Vostés 
porten ací molts anys, molts anys en esta casa, i tampoc van fer res per controlar-lo o per 
plantejar qüestions de control. És més, li dic una cosa, durant molts anys el servei d’aigua el 
portava Esquerra Unida en el govern. No van prendre cap decisió de sanció, d’amonestació, 
cap decisió que poguera afectar al servei de l’empresa; però hui sí, hui es posen ací altra 
volta en el seu posicionament de controladors i de paladins del servei públic, però quan el 
gestionen no fan absolutament res.

Vosté parla que l’informe fa unes reflexions. En efecte, per això el vam encarregar. No el 
vam encarregar per a decidir res. Perquè torne a dir que la decisió de hui és purament 
política. Estos dos informes podrien no estar en l’expedient. Hui decidim, les qüestions 
tècniques prèvies a la gestió directa o indirecta, en els quals, un dels punts que s’aprova és 
la gestió indirecta o directa, i nosaltres optem per la gestió indirecta.

I vaig a dir-los una cosa per a tots, perquè ho han dit tots, i no enganyem ningú, no 
enganyem ningú, perquè nosaltres, en el nostre programa electoral no portem la 
municipalització de l’aigua. No sé si l’han llegit, però no portem la municipalització de l’aigua. 
No enganyem ningú.
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Vostés parlen que esta empresa que ha fet l’informe ha sigut denunciada. Ho diu vosté i ho 
diu Compromís, però saben per què ha sigut denunciada? Ha sigut denunciada, han 
denunciat a l’empresa i a un alcalde de Compromís, a un company seu, a un company dels 
seus, senyor Ivorra, i sap qui la denunciat? Un trànsfuga de Compromís. Que vostés també 
tenen trànsfugues en Benitatxell. Un trànsfuga de Compromís denuncia a l’alcalde de 
Compromís, que sí que ha vist que, com no podia fer les inversions perquè no tenia diners, 
ha tornat a fer un informe en què diu que per no fer-se les inversions no es pot municipalitzar 
l’aigua. Però a vostés els dona igual, a vostés, per tal de tindre els seus arguments els dona 
igual posar en dubte a una empresa, a un professional, a un company de partit, a un alcalde 
que ha sigut denunciat per un trànsfuga. A vostés els dona igual, a vostés és el titolaret que 
trauen vostés després en les seues rodes de premsa.

Vosté em diu que no cobra esta empresa l’Associació Espanyola d’Operadors Públics. No 
cobra, no, no, este informe que ha fet segur que no cobra... espere que no cobre! Però vosté 
ha vist la seua pàgina web? Vosté per a formar part d’esta associació ha de pagar unes 
quotes, no? Això ho sap vosté? Sí, no? Aleshores ja tenen un interés en què nosaltres 
estiguem en eixa associació. Però a part, quan després t’assessoren en la 
remunicipalització, vosté em pot assegurar que no hi ha cap factura que cobre ells? M’ho pot 
assegurar? Jo no sé si m’ho podrà assegurar.

De totes maneres, també contestant-li a Podem, jo crec que ací hi ha una altra postura. En 
la mateixa postura vostés han definit dos models, i estic totalment d’acord amb vosté. I crec 
que estic des de la primera fins a l’última de la seua intervenció d’acord amb vosté. Vosté 
sap perfectament, senyor Santiago, com de difícil pot ser gestionar un servei d’aigua des 
d’una empresa pública que hui per hui no tenim constituïda, però que quan acabe esta 
legislatura estarà constituïda i tindrà un any de vida. Si li donem un bou d’eixes 
característiques a una empresa pública, l’únic que podem fer és enfonsar eixa empresa 
pública. Per això, este procés de gestió indirecta de l’aigua actual. A mi m’agradaria anar al 
model que vosté diu, i vosté ho sap; però vosté també sap la dificultat que té la gestió d’un 
servei tan tècnic com l’aigua en una empresa pública que encara ni tenim constituïda, i ací, a 
pesar de los pesares tenim un contracte que ara està en pròrroga, per tant, estic totalment 
d’acord amb vosté. A mi m’agradaria també eixa gestió d’eixa empresa pública, però hui per 
hui sabem que no es pot fer, i ací el que volem és el millor servei per al ciutadans, siga de 
gestió indirecta o de gestió directa. No s’arrisquem, no s’arrisquem a anar una gestió pública 
d’una empresa pública quan no la tenim ni constituïda, per això, ni ens l’hem plantejat de 
moment; però és un dels horitzons que vosté deia i amb el qual jo també hi estic d’acord. 

I vaig a recordar-li una cosa, que esta és... per posar-li un però a la seua gestió. L’aigua no 
està en mans d’empreses, està el manteniment de la xarxa pública de l’aigua. L’aigua està 
en mans de tots nosaltres que estem ací, els que representem al poble d’Alcoi. 

I també vaig a dir-li’n una altra: qualsevol empresa, el que té és un interés en fer negoci. 
Però eixa empresa i l’últim dels autònoms d’esta ciutat que treballa per a l’Ajuntament. És 
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que el món funciona així, no està mal l’empresa privada. No són enemics nostres, són aliats 
nostres, i això han de ser.

A Compromís, dir-li, doncs, el que li he dit al senyor González. Li recorde que l’alcalde 
imputat és de Compromís per un trànsfuga de Compromís. Si vol li pregunte a la mesa de 
l’aigua quina opinió té d’eixa... la mesa de l’aigua que tenen vostés constituïda. 

I després parlen del poc seriós que és l’informe. Jo no sé perquè vostés s’empenyen com es 
van empenyorar en l’informe de recollida de residus, que després es va transformar per part 
de tots nosaltres en intentar enfonsar empreses. Perquè vostés, per una nota de premsa, 
per una roda de premsa són capaços de qüestionar la professionalitat de gent; però encara 
no ens han proporcionant ni una dada de per què està mal eixe informe. Ni una! Ens ha dit 
que és que això serà així, el senyor González parlava de suposicions, de possibles, però 
ningú ha donat ací una dada que la normativa que diu l’informe no siga la correcta, i que les 
dades que estan en l’informe no siguen les correctes. Em pareix molt trist que vostés, per 
defensar la seua tinguen que enfonsar una empresa privada. Ja ho van fer, ja ho van fer en 
l’Obix fa uns anys. Ja van desprestigiar a una empresa que després vostés van ser els que 
van modificar i van aprovar un plec amb una base d’eixa empresa, però vostés comencen a 
sembrar el dubte de tot. Sembren-lo sobre mi, però no sobre empreses que no tenen cap 
culpa de vindre a treballar per a l’Ajuntament d’Alcoi, que al final no voldrà vindre ningú a 
treballar ací. Siguen un poquet responsables en eixe sentit.

I totes les qüestions que deien vostés, que crec que han anat un poc... quasi totes les 
intervencions parlen de l’estat de la xarxa, no? De com està de fibrociment, que deia el 
senyor Ruiz? Vostés parlaven també... això va en el Pla d’Inversions que es va aprovar  
l’any 2000, i el vam aprovar els que estàvem ací en eixa... però el Partit Popular ho va 
gestionar després. Eixes inversions les va gestionar durant un temps, amb uns diners i amb 
les inversions que es van acordar en este ajuntament. Si hagueren sigut ells el suficientment 
responsables, hagueren dit «doncs mira, vaig a fer les inversions durant els 20 anys», però 
es van fer en menys temps i ja no queden diners per a inversions, i això és una realitat ―Sr. 
Alcalde: Vaja acabant senyor Martínez―.

I contestant-li ja, per acabar, al senyor Ruiz. Mire, vosté després fa vídeos nadalencs perquè 
se sent molt insultat per tots nosaltres, però ací vosté a voltes diu mentides, perquè vosté 
diu que està caducat; no, no està caducat. Els tècnics municipals després li poden explicar 
que és caducat o que està prorrogat, perquè la pròrroga és un sistema útil de gestió del 
govern.

Ací, el que volem nosaltres, li ho he dit al senyor Santiago, és bon servei per al ciutadà. Jo 
m’imagine que igual que vostés, i per això estem... Ara és gestió indirecta perquè creiem 
que és la millor fórmula.

I després, torne a dir-ho, no enganyem ningú. En el nostre programa electoral ni hi havia cap 
municipalització de l’aigua.
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Sr. Marcos Martínez: Sí bé, començaré dient que jo, segurament... no, segur, aniria a la 
sanitat pública, però molt possiblement em derivarien a la sanitat privada gràcies com de bé 
funciona.

Després, per Compromís, declaracions de Compromís. Teníem dubtes sobre els informes 
presentats pel govern. Després de sentir la roda de premsa del dia 30 ho tenim clar. Ho 
tenen clar sense... jo estava ací, o siga, no ens van donar ni una sola xifra. De fet, la 
senyora García va demanar d’on trauen vostés eixos 600.000 euros que guanyaríem de 
manera municipal i van dir, no, no els tenim, està fent-se l’informe. O siga, qüestió de fe otro 
alta. Senyors de Compromís, vostés se’n van darrere del primer que toca la flauta dolça, i 
així tampoc es pot fer política, no?

I ara vaig a centrar-me, per exemple, en una altra cosa: 

 10 de desembre, Lluis Torró «Els treballadors subrogats ho farien en les mateixes 
condicions que tenen ara». És a dir, ni caldria pagar-los més ni cabria fer més hores, 
d’acord? 

 30 de desembre, en la roda de premsa, AEOPAS «La plantilla se subroga con las 
mismas condiciones, otras cosa es que después los sindicatos pidan equipararse a 
los salarios y condiciones, ya que sería lo justo. Mismo trabajo, mismo sueldo». 

 5 de enero de 2022, Sandra Obiol «Si l’experiència d’altres municipis grans, xicotets i 
mitjans ens diu que si municipalitzem és viable, i a més paguem millor als 
treballadors...». Ens aclarim? Cobren igual, paguem millor als que es done, vull 
Ferrero Rocher?

 Baixa la taxa d’absentisme laboral. Perdone, eixe mal és precisament de l’ocupació 
pública, no de l’ocupació privada.

 Donem un millor servei. Altra vegada la qüestió de fe. Perquè, anem a vore, serà 
millor si és públic? Jo crec que ara no hi ha motiu de queixa, com ha pogut traure el 
senyor Martínez el compte.

 I que el que recaptem s’invertix en el municipi. Però, per a què? A vore, s’invertix en 
el servei d’aigua, s’invertix en altres històries, no ho tenim clar.

 Perquè no hem de fer-ho, és una mesura de sentit i bé comú. Bé, el sentit i bé comú, 
ens diu que el que tenim ara podem palpar que és eficaç el servei, una altra cosa és 
la gestió municipal, ho he dit abans.

Per tant, el que és bo per a la gent d’Alcoi i per al bé comú és que continue donant-se un 
servei de qualitat. A mi em dona igual que siga públic o privat, però amb garanties. Una 
qüestió de fe de primeres d’un partit ateu, doncs, és un poc... no sé, deixar-ho a la buena de 
Dios. Gràcies.
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Sr. Abad: Sí, bueno, añadir que desde Vox Alcoy lo único que queremos es que el servicio 
que se está desempeñando en la ciudad de Alcoy de la gestión del agua que nos llega a 
todos, pues es una gestión, es un servicio que se está haciendo bien. Otra cosa, como se ha 
comentado es la gestión. La gestión pues podría mejorar o se podría controlar de otra 
manera, però la base no es que si es público o privado, la base es que el servicio nos llega, 
que la ciudadanía no está descontenta con este servicio, y lo que hay que hacer pues es 
controlar un poco más la gestión, que es lo que sí que habría que tener un poquito más 
controlada.

Y decirle a la señora Guillem que de momento, a día de hoy, todavía puedo elegir si quiero ir 
a un servicio público o un servicio privado, sea sanitario o de la índole que sea. Nadie me va 
a tener que decir a mi donde tengo que ir. Muchas gracias.

Sr. González: Gracies. Bé, el de sempre, si veiem que al final, en compte d’argumentar 
sobre el tema, moltes vegades ens argumenta per atacar-nos. Però crec que nosaltres, 
Sandra, jo i Guanyar Alcoi, al final tiraran enrere tot el que vullguen. Crec que ho hem tingut 
clar sempre i crec que hem sigut coherents i hem demanat sempre, en tot moment, que 
recuperem serveis, hem pactat amb el govern del PSOE la creació d’una empresa pública fa 
anys, però potser no se’n recorden vostés però ens alegrem també que l’empresa pública 
siga possible i ens alegrem d’això; però no ens alegrem gens que de primeres es tanquen 
les portes a la .... de l’aigua, de la brossa o el ús.

El PSOE no ho portava al programa, clar! El PSOE no ho portava al programa, però bé, l’any 
passat jo recorde... l’any passat no, fa dos, sí, fa dos anys, el juny de 2020 el senyor Jordi 
Martínez deia que ells anaven a treballar i intentar arribar a l’objectiu final que siga una 
empresa pública la que gestione l’aigua de tots els alcoians, i deia que creia que no era el 
millor model que necessiten el alcoians és una concessió; però ara sembla que no. Doncs 
bé, les decisions polítiques, com ha dit, cadascú sabrà el que decidix. Per a nosaltres, els 
béns públics els han de gestionar les administracions públiques, davant d’urgències també, 
quan es planteja un problema, perquè al final, més encara, què està fent front a la pandèmia 
de la Covid si no són les administracions públiques davant d’una urgència. Com es pot dir 
que el servei és eficient i que s’està fent bé si estan dient-li tots que es perd un de cada tres 
litres. A vostés això els dona igual? No ho sé. Al final, acaben amb els mateixos arguments 
de l’any 2000, és necessari arreglar coses i açò ho solucionarà.

Molt bé, jo espere que després del que va suposar allò, el trencament del govern de l’any 
2000, després de 10 anys de govern, després d’haver fet dues pròrrogues que... per no 
tindre-les preparades, després de tot açò... dues pròrrogues que no han donat beneficis a 
l’Ajuntament ni a la ciutadania, després d’açò espere que des del PSOE no es vullga vendre 
açò, la renovació de la privatització, com una victòria, entenc, perquè seria un poc... tindre 
poca vergonya.
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Jo entenc que no és fàcil una municipalització del servei, ho sabem, però crec que també 
hem tingut temps de sobres per poder planificar-ho bé durant els últims anys per a.... si no 
s’ha fet res és perquè realment mai hi ha hagut voluntat de municipalitzar el servei.

Volem un servei de qualitat molt millor que el que tenim ara, en què més de gestionar l’aigua 
pública, siga el municipi el que es quede amb els beneficis, s’invertisca en la mateixa ciutat; 
volem també que es distribuïsca l’aigua de forma eficient, i reduir les pèrdues; que este 
servei siga equitatiu i just, abaratint les taxes a aquelles persones que ho necessiten, que es 
gestione l’aigua de forma eficient, i això sols ho podem fer si és pública. 

Al final, ens diuen que... que el principal argument del govern era que la gestió privada 
donaria uns beneficis de 400.000 euros i la gestió pública no. Al final estes dades... no hi ha 
dades... jo si voleu li trac un full de càlcul i, si restem les condicions que posa l’informe 
d’AEOPAS, que creiem que no són necessàries i que no són certes, els comptes ixen al 
revés, hi ha un benefici de quasi 400.000 euros, ho he calculat jo, per a la gestió pública, així 
per damunt. Si algú no vol fer comptes i no vol mirar-se els estudis, és perquè simplement 
això, està prenent una decisió perquè .... . Nosaltres seguirem defensant el que és millor per 
a la ciutadania i defensant participació, defensar que es parle amb la ciutadania. No només 
quan convé ara per a fer el servei, sinó també per a decidir les coses importants com el 
model de gestió, que creiem que és molt important. Gràcies.

Sr. Santiago: Gràcies de nou. Vaig a ser molt breu.

Des de Podem, i després de tot aquest trajecte recorregut, som conscients de les dificultats 
que té poder recuperar un servei d’aquesta envergadura, per això plantejàvem un full de ruta 
a curt, mitjà i llarg termini.

Entenem que l’empresa pública és un èxit, però que necessita temps per a poder madurar i 
agafar la musculatura necessària com per poder absorbir serveis d’aquest tipus. De la 
mateixa manera que, precisament perquè érem conscients la nostra proposta era fer una 
mena de transició cap a la recuperació, i això, desafortunadament no ha estat possible. I en 
eixa proposta enteníem, i així ho vam parlar amb repetides ocasions, sobretot que és la 
possibilitat de poder recuperar el Pla d’Inversions per part de l’administració pública, en este 
cas de l’Ajuntament.

Per tant, nosaltres al respecte de la recuperació del servei no tenim cap dubte, tot i ser 
conscients de les dificultats que té, per això plantejàvem diferents escenaris, i 
lamentablement s’ha decidit que en aquests moments per la externalització del servei, una 
gestió indirecta. 

Per això, des de Podem continuarem amb mil ulls, per a, precisament un dels hàndicaps que 
té externalitzar un servei, que és la pèrdua de control sobre un servei, doncs, tindrem mil ulls 
per a intentar que això siga el mínim possible i que l’empresa adjudicatària no se li done ni 
un euro de més. Gràcies.
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Sra. Rosa García: Muchas gracias senyor alcalde, buenos días a todos.

Bueno, en España la ley regula que la gestión del agua pueda ser directa, indirecta o mixta, 
y que en cualquiera de los casos la titularidad del servicio siempre es municipal. Hoy se nos 
requiere para decidir entre dos modelos de gestión sin que se contemple o se explore la 
gestión mixta. Sabemos que para ello necesitaríamos tener en funcionamiento la empresa 
de gestión de servicios municipales que aprobamos en pleno el enero pasado, pero por el 
momento está en pañales, lo cual hace muy difícil que una gestión mixta se pueda valorar 
en este momento.

Por otra parte, los distintos relatores de la Organización de las Naciones Unidas han 
señalado que los gobiernos deben garantizar los derechos al agua y saneamiento con 
independencia de quien presente el servicio, y han reconocido que muchas personas no 
tendrían acceso al agua potable sin la participación privada. Esa que algunos grupos ponen 
bajo sospecha siempre y en todo momento, sea para lo que sea.

No me voy a enredar en esto porque hay adjetivos para todos. Gestión privada, 
enriquecimiento a toda cosa; gestión pública, chiringuito al canto. Al final, son expresiones 
de una vieja política en la que Ciudadanos no va a entrar. Lo que sí diré es, que lo que 
interesa al ciudadano es disponer en casa de un servicio de agua de calidad, que les 
ofrezca seguridad y bienestar, que sea respetuoso con el medio ambiente y financieramente 
sostenible, independientemente de quien preste ese servicio.

Por lo tanto, y en vista de que no disponemos de un pliego de condiciones que estudiar, 
elegir entre un modelo de gestión u otro a priori, descartando además una tercera vía que se 
ha declarado exitosa en muchos municipios, como es la colaboración público-privada o 
gestión mixta, nos parece irresponsable porque, como siempre hemos dicho, mi partido ha 
dicho, no hay una fórmula buena o mala, sino un contrato bien estudiado, un pliego de 
condiciones serio que beneficie a la ciudad y sus ciudadanos. Puesto que eso no lo tenemos 
en la mesa, nos vamos a abstener en la votación de hoy. Gracias.

Sra. Guillem: Gràcies de nou, senyor alcalde.

Senyor Martínez, no som nosaltres els que ens en hem anat darrere de ningú ni sols, eixe 
ha sigut vosté, i la roda de premsa no la va fer Compromís, per si no ho sabia.

Bé, simplement, el senyor de Benitatxell ja estava expulsat del partit de Compromís, o per 
eixa regla de tres, l’alcalde d’Agres també és del PSOE, tots en tenim.

Tal com estàvem comentant, jo torne a dir, vosté volia dades veritat. Dades sí que se li han 
donat. Si li sembla poc la pèrdua de la tercera part de l’aigua tractada o el qüestionament de 
la capacitat de gestió del Departament de Tributs d’aquesta casa amb 45.108 euros amb 3 
cèntims. També es parla, més dades, del benefici de gestió directa que seria d’uns 400.000 
euros. Bé, el que no s’ha contat dins d’eixe informe és que la suma dels beneficis industrials 

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: 14157566227115757340 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

més les despeses legals al mínim, sense tindre en compte l’impost de societats que no 
apareix per cap lloc, té una suma de 375.900 euros amb 20 cèntims... dades. Bé, jo, hi ha 
més encara, evidentment, però tampoc els les puc explicar molt millor, i vosté sí que les té 
perquè li les van passar en les comissions.

Una cosa, no siguem demagogs tots els que estem ací. Clar que estem ací per qüestions 
ideològiques, per l’amor de Déu! Que cadascú és d’un partit. Això no vol dir que no busquem 
el millor i allò que pensem que és millor per al nostre poble. Per això nosaltres també, el que 
busquem és un informe imparcial que demostre els avantatges i desavantatges dels dos 
models de gestió.

Dins d’altres coses, i continuant amb les preguntes que no he acabat abans, per què no han 
fet una proposta d’inversió amb fons europeus per tal de poder pagar tota eixa millora de la 
xarxa? Per exemple. Però, sobretot, sempre parlem dels tècnics, i jo torne a dir, les 
persones que treballen al Departament de Tributs també són tècnics d’aquesta casa, i en 
eixe informe se’ls insulta clarament. Per què permetem que s’insulte als treballadors 
d’aquesta casa? Per què volen que votem a favor d’una licitació que sols suposa la 
continuïtat del mateix model ineficaç? Vostés estan hipotecant un bé bàsic per als alcoians i 
alcoianes, com es l’aigua per als propers 20 anys.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.

Bé, lamentem que al final el Partit Socialista endolle el ventilador per tal de tractar de derivar 
responsabilitats al Partit Popular, a Esquerra Unida d’un fet que és incontestable. És a dir, 
durant 2 anys, amb una irresponsabilitat manifesta, el Partit Socialista amb les dues 
pròrrogues, el que ha fet ha sigut mantindre un contracte que segons deia el Partit Socialista 
en l’any 2007 «no está en los niveles de calidad y eficiencia que merecen los alcoyanos». I 
això ho deia el Partit Socialista l’any 2007. Durant 2 anys ha consentit que este contracte, 
que no està en els nivells de qualitat i d’eficiència que requerixen els alcoians continuen. Per 
tant, crec que el Partit Socialista hauria de rebaixar el to i assumir la seua responsabilitat, o 
millor dit, la seua responsabilitat durant els dos anys que ha permés que el contracte 
estiguera en pròrroga.

Per tant, insistim, des del Partit Popular anem a contribuir a desbloquejar aquesta situació 
per tal d’aconseguir que, d’una vegada per totes, Alcoi actualitze eixe servei, actualitze eixe 
contracte i els alcoians tinguen un servei que estiga en els nivells de qualitat i eficiència que 
realment mereixen. Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde.

Senyor Martínez, jo torne a repetir per enèsima volta, però vull que quede molt clar. Totes 
les decisions de tarifes, d’inversions, tècniques, les que vullguem si volem contar-les d’una 
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manera o d’una altra anem a prendre-les ací els que estem ací. No va a prendre-les cap 
empresa privada. Anem a prendre-les en un servei públic d’aigua.

Senyor González. Mire, jo, sap què li demanaria jo? Jo li demanaria que intentaren també 
adequar-se als temps en els que vivim, no? Vostés encara parlen del 2000, vostés ha 
començat crec que en la primera intervenció el 2020... ai, el 2000, quan va començar... Jo 
crec que això ho tenen vostés enquistat allí i no ho han superat; però bé, jo crec que hem 
d’adequar-nos ja als temps.

A mi m’agradaria que vostés també foren part d’este govern.  A mi m’agradaria que vostés 
governaren com governem en altres administracions, com en el Botànic. I sap que passa en 
el Botànic? Que en el Botànic han renunciat tots a molts dels seus principis per a formar un 
govern que defense les classes treballadores. Però vostés mai renuncien a res.

Jo no he vist en la Generalitat Valenciana crear una banca pública. No he vist nacionalitzar 
una empresa de cap servei, i vostés formen part d’eixe govern. Per què? Perquè han 
renunciat a moltes coses. Vostés sempre estan en el no. Vostés l’únic que volen-pretenen, 
com Compromís, és que a este govern li vaja mal, perquè vostés creuen que anat-nos mal a 
nosaltres els anirà bé a vostés. I estan totalment equivocats. I, de fet, les dades que van 
passant diàriament, és que quan vostés tenen eixa actitud, a nosaltres ens va millor i a 
vostés pitjor. I quan estem en un govern conjunt estem més equilibrats.

Els demanen que intenten renunciar de vegades a certs dogmes per a poder ajudar a la 
població d’esta ciutat, que no tot el públic va a funcionar bé. Volem que funcione bé, però tot 
no va a funcionar bé. Ens agradaria que vostés eixa actitud també la canviaren, i en este cas 
veiem més a Podem, que està en contra d’açò, però té una posició constructiva davant la 
societat. I vostés, l’únic que tenen d’interés és de fer el major mal possible a este govern. 
Cosa com fa Compromís, vostés de Compromís ni tenen ganes de governar ni tenen ganes 
d’ajudar a este poble, vostés només, torne a dir, tenen ganes de fer-li mal a este govern. 
Perquè..., m’agradaria que després, si podem en un recés o quan puguem..., jo no he entés 
això dels departaments que diu vosté, la dignitat dels funcionaris, no ho he entés perquè, on 
posa que s’insulta als funcionaris d’eixos departaments? Jo no ho he llegit. Que facen més 
faena i que no vullguem... que nosaltres creguem que amb el personal que tenim farà falta 
més gent, jo crec que això no és insultar a d’això, és vore les necessitats reals d’este 
ajuntament, perquè la gent que treballa ací ja dona el 100% del que està donant. Si 
tinguérem tot eixe servei hauríem d’anar encara més, i creiem que tampoc és just.

I després, tot el que ha dit vosté de fons europeus. També, quan acaben diu en quina línia 
ho fem dels fons europeus, en la de Turisme? O en la de la zona de baixes emissions? O en 
la d’arranjament de barris? En quina? En quina em diu vosté que es pot millorar i quina 
ciutat ha millorat la xarxa d’aigua amb una línia dels fons europeus, perquè jo no en conec 
cap.
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Després, la senyora García parla de la gestió mixta i de garantir el dret de l’aigua. Jo crec 
que es garantix. La gestió mixta és una opció a explorar, però en un futur. Com vosté deia, 
no tenim encara ni l’empresa pública, i és una qüestió que el dia de demà jo crec que 
explorarem i que seria una de les opcions.

I per acabar, senyor Ruiz, vosté que critica tant este contracte, vosté l’ha consentit durant 
molts anys quan governava. No sé si se’n recorda que el seu partit va governar este 
ajuntament, i sobretot en este govern. A mi el que m’agradaria és que en estes qüestions 
que són de ciutat estiguérem d’acord sense tampoc haver de dir-se si açò està caducat o 
faltar un poc al que és la realitat perquè, al final, vosté sap ja, comença a saber com 
funciona esta administració, el difícil que resulta en 4 anys acabar expedients. A mi 
m’agradaria que quan passen uns anys..., perquè a voltes m’han dit «és que la inoperància 
del govern Socialista»... Mire, ací hem fet i acabarem en esta legislatura, el Pla General, el 
contracte de la brossa, el contracte de l’aigua, el contracte de l’autobús, estem parlant de la 
gestió dels fons europeus. A mi m’agradaria que algú ens empatara algun dia amb això 
perquè jo és que vostés del Partit Popular, que jo conega, ningú ha gestionat una negociació  
del contracte de la neteja, ningú ha negociat el contracte de l’aigua, ningú ha negociat el Pla 
General... No, no, no han gestionat mai res, han estat sempre a la contra. I jo crec que ara 
és el moment que vostés també es posen a responsabilitzar-se del que és un Ajuntament i 
posar-se al costat del govern quan açò afecta als interessos generals de tots els ciutadans.

I res més.

4. 33163/2021 SERVEIS SOCIALS 
APROVACIÓ DEL IV PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES 
CONDUCTES ADDICTIVES DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI 2022-2025

APROBACIÓN  DEL IV PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 
CONDUCTAS ADICTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY  2022-2025

Sr. Alcalde: En este punt hi ha hagut una errada en la tramitació i en TAO no 
apareixia el pla tal qual s’ha d’aprovat i, per tant, anem a deixar-lo damunt la taula i 
passarà al següent plenari.

Por unanimidad de los señores asistentes, se acuerda dejar este asunto sobre la 
mesa, aplazándose su discusión para una próxima sesión.

5. 22356/2021 SERVEIS SOCIALS 
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APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT 
D’ALCOI

Una de les prioritats d’aquest govern municipal és la defensa i promoció dels drets socials, 
entre els quals trobem les prestacions i els serveis inclosos en el catàleg del Sistema Públic 
Valencià de Serveis Socials de competència municipal.

Tal és el cas del Servei d’Ajuda a Domicili, que com a prestació d'atenció domiciliària té una 
importància vital en tant que possibilita a la ciutadania en situació de dependència o 
vulnerabilitat viure el màxim de temps possible en el seu entorn, millorant la seua qualitat de 
vida i aplicant el principi de permanència de les persones en la seua pròpia llar, retardant o 
evitant la seua institucionalització.

El Servei d’Ajuda a Domicili està recollit en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, 
aprovat el 16 de gener de 2013 pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a 
l'Autonomia i Atenció a la Dependència que preveu el servei d’Ajuda a domicili i suport a la 
unitat de convivència.

Així mateix, be recollit en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana com a prestació professional del Catàleg de 
prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials -el qual té caràcter de servei 
públic essencial- i s’emmarca dins del servei de promoció de l'autonomia personal inclòs en 
els serveis socials d’atenció primària de caràcter bàsic que són competència municipal 
(d’acord amb els articles 5.3; 18.1.b); 29.1.b) i 36.1.h).1r) de l’esmentada llei).

Pel que fa a la regulació d’aquest servei, la Comunitat Valenciana, a excepció del que 
s'estableix en el Decret 62/2017 de 19 de maig del Consell, pel qual s'estableix el 
procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema 
públic de serveis i prestacions econòmiques, no disposa d’una regulació autonòmica 
específica i són les corporacions locals les que han procedit a la seua regulació en el seu 
àmbit respectiu. En el cas del municipi d’Alcoi actualment està regulat a través del 
Reglament SAD publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 145 d'1 d'agost 
de 2013.

Amb la finalitat d'harmonitzar i homogeneïtzar uns mínims bàsics que serviren de referència i 
unificaren criteris i barems d'accés per al conjunt de la població, la Vicepresidència i 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General de Serveis 
Socials i Persones en Situació de Dependència, va realitzar la Instrucció 3/2018, relativa al 
procediment i la tramitació del Servei d’Ajuda a Domicili, la qual estableix un marc comú 
regulador del Servei d’Ajuda a Domicili atès l'interès general d'aquesta matèria dins del 
Sistema Públic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana

En conseqüència, es fa necessari actualitzar el vigent Reglament del Servei d’Ajuda a 
Domicili a les previsions de la Instrucció 3/2018 i el Decret 62/2017, establint en el nou 
reglament les tres modalitats d’accés al Servei d’Ajuda a Domicili previstes en l’esmentada 
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instrucció, a saber, l’accés directe, l’accés ordinari i l’accés d’urgència, amb els respectius 
procediments.

La instrucció 3/2018 estableix que la persona usuària podrà col·laborar en el finançament del 
servei en funció de les seues possibilitats econòmiques, tot i que deixa en mans de les 
entitats locals la possibilitat d’establir el servei amb caràcter gratuït i fer-se càrrec de la 
totalitat dels costos del servei. Amb l’objectiu de continuar afavorint l’accés al Servei d’Ajuda 
a Domicili a les persones que no compten amb recursos econòmics, des de l’Ajuntament 
d’Alcoi es manté la gratuïtat del Servei d’Ajuda a Domicili d’accés ordinari i en el d’accés 
d’urgència, la gestió íntegra dels quals recau en l’Ajuntament d’Alcoi (en el cas del d’accés 
directe, correspon a l’Ajuntament l’execució del servei d’acord amb el previst en el Programa 
Individual d’Atenció del sistema de dependència, també sense cap cost per a la persona 
usuària ).

En conseqüència, a l’empara de les competències municipals en matèria de serveis socials 
previstes en la normativa vigent, a les quals es fa referència en l’informe jurídic d’aquest 
expedient, i d’acord amb la necessitat justificada en l’informe tècnic del mateix, es proposa 
l’aprovació d’un nou reglament a fi d'adaptar-lo a les condicions establides en la Instrucció 
3/2018 i el Decret 62/2017.

Vist l’informe de la tècnica d’Igualtat sobre l’impacte de gener d’aquesta norma.
Vist l’informe tècnic d’impacte en la infància, adolescència i família.
Vist l’informe de la cap del Departament de Benestar Social.

A la vista de l'anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis 
Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels 
grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIT POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUTADANS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i amb l'abstenció del regidor del Grup 
Municipal VOX (1) i del regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), 
adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI de 
l’Ajuntament d’Alcoi, el text del qual és el següent:

«REGLAMENT SERVEI AJUDA A DOMICILI

ÍNDEX

Preàmbul
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ANNEX I. Barem SAD

PREÀMBUL

El servei d'ajuda a domicili (d'ara endavant, SAD), s'ha desenvolupat i organitzat als 
països més avançats en polítiques socials de manera heterogènia, d'acord amb les 
necessitats de cada país. A Espanya la seua implantació s'ha donat fonamentalment en els 
últims 35 anys, encara que ha seguit un model de creixement sense una regulació 
homogènia a escala territorial. Actualment, no hi ha cap dubte de la importància de les 
prestacions d'atenció domiciliària per a possibilitar a la ciutadania en situació de 
dependència o vulnerabilitat, viure el màxim de temps possible en el seu entorn, millorant la 
seua qualitat de vida i aplicant el principi de permanència de les persones en la seua pròpia 
llar, retardant o evitant la seua institucionalització.

Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels pilars de l’estat social i democràtic 
de dret sorgit a partir de l’aprovació de la Constitució en 1978, la qual atribueix en l’article 
148.1.20 la competència exclusiva en matèria d’assistència social a les comunitats 
autònomes.
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La Comunitat Valenciana assumeix les competències plenes en serveis socials a través 
dels apartats 24é i 27é de l’article 49.1 del seu Estatut d’Autonomia, segons la redacció 
donada a aquest per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei orgànica 
5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, recull 
com a competència pròpia dels municipis l’«Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social» 
(articule 25.2 e). Els municipis hauran d’exercir aquesta competència i proveir el dit servei 
quan tinguen una població superior a 20.000 habitants (article 26.1.c). D’altra banda, 
aquesta llei estableix com a competència delegable per les Comunitats Autònomes o l'Estat 
a les entitats locals, la «prestació dels serveis socials» (article 27.3 c).

En el mateix sentit s'expressa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim 
Local de la Comunitat Valenciana, la qual recull com a competències dels municipis la 
prestació dels serveis socials (article 33.3.k).

El Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat el 16 de gener de 2013 pel Consell 
Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, 
inclou entre les prestacions de servei la 1.2 A) «Ajuda a domicili i suport a la unitat de 
convivència» definida com a «conjunt d'atencions i cures de caràcter personal, psicosocial, 
educatiu, tècnic i domèstic que poden tindre un caràcter preventiu, assistencial/rehabilitador 
destinades a famílies i persones amb dificultats per a procurar-se el seu benestar físic, social 
i psicològic, proporcionant-los la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual».

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana regula les competències dels municipis i estableix que correspon a 
aquests «la provisió i la gestió dels serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic als 
quals fa referència l'article 18.1» (article 29.1.b). Aquests serveis d'atenció primària són 
prestats en les zones bàsiques de Serveis Socials, que es constitueixen en els «municipis 
de més de 5.000 habitants» (article 22.3), i inclouen com un dels seus serveis el de 
promoció de l'autonomia personal (article 18.1 b), el qual, en estar emmarcat dins del Servei 
Públic Valencià de Serveis Socials, té caràcter de servei públic essencial, «perquè d'aquest 
es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i 
millorar les condicions de vida de la ciutadania, segons el que disposa l'article 128.2 de la 
Constitució Espanyola» (articule 5.3).

Així mateix, l’«atenció domiciliària» s'estableix com a prestació professional del Catàleg 
de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, la qual comprén l’«ajuda a 
domicili» (article 36.1. h 1r), i es pot proveir a través de tres modalitats, entre les quals estan, 
la gestió directa o per mitjans propis, que és la forma de provisió preferent, i la gestió 
indirecta d'acord amb alguna de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del 
sector públic (article 34.1).

Quant a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i 
Atenció a les persones en situació de dependència, en l’article 15, inclou el SAD en el seu 
catàleg de serveis i el defineix, en el seu article 23, com el conjunt d’actuacions dutes a 
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terme en el domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d'atendre les 
seues necessitats de la vida diària, prestades per entitats o empreses, acreditades per a 
aquesta funció:

a) Serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar. Neteja, 
rentada, cuina o uns altres.

b) Serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida 
diària.

Pel que fa a la regulació autonòmica sobre dependència, al Decret 62/2017, de 19 de 
maig del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de 
dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, 
s'estableix el Catàleg de serveis i prestacions econòmiques per a la promoció de l'autonomia 
personal i atenció a persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana.

Un aspecte fonamental del decret és establir un règim de compatibilitats entre els 
diferents serveis i prestacions que permeta donar cobertura a totes les situacions en les 
quals es pot trobar la persona en situació de dependència, facilitant el seu desenvolupament 
personal i el màxim nivell d'autonomia personal.

El SAD a la Comunitat Valenciana, a excepció del que s'estableix en el Decret 62/2017, 
manca de regulació autonòmica específica i són les corporacions locals les que han procedit 
a la seua regulació en el seu àmbit respectiu.

Per això, amb la finalitat d'harmonitzar i homogeneïtzar uns mínims bàsics que serviren 
de referència i unificaren criteris i barems d'accés per al conjunt de la població, la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció 
General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, va realitzar la Instrucció 
3/2018, de 7 de setembre de 2018, relativa al procediment i la tramitació del SAD.

Finalment, en l’àmbit del municipi d’Alcoi, el SAD està regulat a través del Reglament de 
Servei d'Ajuda a domicili, publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 145 d'1 
d'agost de 2013. No obstant això, l’aprovació de la Instrucció 3/2018 i el Decret 62/2017 fa 
necessari adaptar el reglament a les seues previsions.

La redacció d’aquest reglament s’ha realitzat conforme als principis de bona regulació 
previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Pel que fa al principi de necessitat, amb aquest reglament s’actualitza la regulació 
municipal en aquesta matèria a les previsions de la Instrucció 3/2018, la qual estableix un 
marc comú regulador del SAD atés l'interés general d'aquesta matèria dins del Sistema 
Públic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, i el Decret 62/2017. 

Quant al principi de proporcionalitat, la iniciativa que es proposa conté la regulació 
imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que 
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no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als 
destinataris.

El principi de seguretat jurídica s'exerceix atés que la redacció és coherent amb la resta 
de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per a generar un marc normatiu 
estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió i, 
en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les persones usuàries, professionals i 
empreses de SAD.

Els principis de participació i transparència han sigut tinguts en compte en la redacció i 
elaboració del present document, atès que el text d'esborrany s’ha sotmés a la consideració 
de les persones professionals de l’Ajuntament d’Alcoi que intervenen en el SAD, i a la 
consulta de les persones i institucions interessades a través del procés de consulta pública.

Per últim, s'han posat en pràctica els principis d'eficàcia i eficiència dissenyant una 
normativa que evite càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzant 
en la seua aplicació la gestió dels recursos públics.

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte la regulació del SAD, comprés en la prestació d'atenció 

domiciliària que presta l'Ajuntament d'Alcoi en el seu àmbit municipal a través del Servei de 
promoció de l'autonomia personal del nivell d'Atenció Primària de Caràcter Bàsic dels 
Serveis Socials.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà aplicable a aquelles persones i unitats de convivència amb 

residència efectiva en el municipi d’Alcoi que, per a suplir carències en l’exercici de la seua 
autonomia, sol·liciten el SAD com a suport i assistència per a continuar en el seu entorn 
habitual.

Article 3. Definicions
A l'efecte d'aquest Reglament, s'entendran les definicions següents:
1. Atenció domiciliària: prestació professional del Catàleg de prestacions del Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials consistent en la intervenció per a la millora de les 
condicions de qualitat de vida de les persones per mitjà de l'atenció domiciliària a aquestes i 
a la seua família, i, si és el cas, unitat de convivència, d'acord amb les seues necessitats.

2. Servei d'Ajuda a Domicili (SAD): servei comprés en la prestació d'atenció domiciliària 
consistent en cures i actuacions realitzades principalment al domicili i a l'entorn social de la 
persona, amb la finalitat d'atendre les necessitats de la vida diària i de prestar suport 
personal de caràcter polivalent i preventiu, seguiment i acompanyament per a les persones i, 
en el seu cas, unitat de convivència, que presenten dificultats físiques, intel·lectuals, 
cognitives, de salut mental o socials, o es troben en situació de vulnerabilitat. 
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Com a servei integrat dins de l'Atenció Primària de Caràcter Bàsic té les característiques 
d'universal, caràcter generalista i polivalent, enfocament comunitari, caràcter preventiu i 
integrador, i professional.

Consta de tres modalitats d’accés: directe, ordinari i d’urgència.
3. Unitat de convivència: la formada per la persona usuària i altres persones que 

convisquen amb aquesta en un mateix habitatge o allotjament en virtut de vincles 
matrimonials o d'una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació, siga quina siga la 
seua naturalesa inclosa la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau, 
o per afinitat fins al primer grau, o per una relació d'acolliment familiar, o de delegació de 
guarda amb finalitats d'adopció. També podran formar part de la unitat de convivència les 
persones menors d'edat que es troben sota la guarda de fet de la persona titular de manera 
temporal.

Article 4 Finalitat
La finalitat del SAD és:
a) Previndre, mantindre, restablir i incrementar el nivell de benestar físic i psicosocial de 

la persona o nucli de convivència.
b) Afavorir la permanència de persones en el seu entorn.
c) Mantindre i potenciar els nuclis familiars i veïnals.
d) Previndre situacions de marginació i aïllament.
e) Propiciar l'autonomia personal i/o del nucli de convivència.

Article 5. Objectius 
Els objectius del SAD s’articulen en quatre grans grups:
a) Assistencial:
• Donar suport en la realització d'aquelles activitats de la vida diària que no puguen 

exercitar per si mateixes, realitzant tasques d'atenció personal i/o domèstiques.
• Atendre situacions conjunturals de crisis personals o familiar.
• Promoure l'adequació de l'habitatge a les necessitats de la persona.
b) Preventiu:
• Col·laborar en el manteniment de la persona usuària en el seu entorn habitual.
• Millorar l'equilibri personal de l’usuari o usuària, de la seua família i del seu entorn, 

mitjançant el reforçament dels vincles familiars, veïnals i d'amistat.
• Evitar o retardar l'internament de persones en institucions.
• Prevenir el risc de marginació, aïllament o abandó, previndre la progressiva deterioració 

de les famílies o la seua claudicació en el desenvolupament de les cures.
c) Rehabilitador:
• Estimular i potenciar la seua autonomia personal.
• Millorar la capacitat de les persones per a desenvolupar-se en el seu mitjà habitual.
d) Psicoeducatiu:
• Potenciar un marc de convivència saludable i una relació positiva amb l'entorn personal.
• Estimular l'adquisició d'hàbits que afavorisquen l'adaptació al medi i faciliten la 

continuïtat en aquest.
• Proporcionar elements educatius en competències parentals/marentals.
• Promoció de l'adquisició de competències personals i socials.
• Afavorir la participació de les persones i de les unitats de convivència en la vida de la 

comunitat.
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Article 6. Modalitats de prestacions del servei
1. Sobre la base de la varietat de recursos que s'ofereixen des d'aquesta prestació 

professional, podem agrupar-les en els tipus d'actuacions següents:
1.1 Tasques de caràcter personal. Engloben totes aquelles activitats que es dirigeixen a 

la persona usuària del servei, quan aquesta no pot realitzar-les per si mateixa, o quan 
necessite:

a) Suport en la neteja i cura personal a fi de mantindre la higiene corporal, amb especial 
atenció a enllitats i incontinents.

b) Ajuda per a la ingesta d'aliments per via oral sempre que la persona usuària no siga 
autònoma per a realitzar per si mateixa l'activitat.

c) Supervisió, si escau, de la medicació simple prescrita per personal facultatiu i de l'estat 
de salut per a la detecció i comunicació de qualsevol canvi significatiu.

d) Suport a la mobilització, tant dins com fora del domicili, incloent-hi: alçar-se/ficar-se al 
llit, passejar per la casa, pujar, baixar escales.

e) Acompanyar, conversar, parlar, dialogar amb la persona.
f) Acompanyament fora de la llar per a la realització de diverses gestions, com ara visites 

mèdiques, tramitació de documents, compra de medicació, acompanyament de menors al 
col·legi, passeig, i altres anàlogues.

g) Ajuda en el maneig de productes de suport.
h) Facilitació d'activitats d'oci i/o d'estimulació cognitiva en la llar mitjançant el lliurament 

de material per a la realització de treballs manuals, així com premsa periòdica, revistes, 
llibres o similars.

i) Altres atencions de caràcter personal no recollides en els apartats anteriors, que 
puguen facilitar la seua autonomia i relació amb l'entorn.

1.2 Tasques de caràcter psicosocial i educatiu. Es refereixen a les intervencions 
tècnicprofessionals, formatives i de suport al desenvolupament de les capacitats personals, 
a l'afectivitat, a la convivència i a la integració en la comunitat on es desenvolupe la vida de 
la persona usuària, així com al suport a l'estructuració familiar. Pot incloure les activitats 
següents:

a) Planificació d'higiene familiar.
b) Informació i aprenentatge d'hàbits de vida saludables.
c) Formació en hàbits convivencials (família, entorn, etc.).
d) Observació de relacions familiars i socials amb la finalitat de detectar canvis 

situacionals que puguen influir en la intervenció.
e) Suport en el desenvolupament de capacitats personals en les funcions 

parentals/marentals.
f) Foment d'habilitats per a l'organització econòmica i familiar.
g) Suport en el desenvolupament de capacitats per a la integració en la comunitat i 

especialització.
h) Suport i orientació en tràmits administratius. 
i) Altres atencions de caràcter complementari, no recollides anteriorment, que puguen 

afavorir la seua integració social.
1.3 Tasques de caràcter domèstic. S'entenen com a tals aquelles activitats i tasques que 

es realitzen de forma quotidiana en la llar, com ara:
a) L'alimentació. Comprendrà, entre unes altres, les labors de compra i la preparació 

d'aliments en la llar o, si escau, facilitar la provisió dels menjars a domicili.
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b) La roba. Comprendrà les funcions de llavar-la, planxar-la, cosir-la, ordenar-la, comprar-
la i altres anàlogues.

c) La neteja habitual, i higiene quotidiana de l'habitatge de la persona titular, comprendrà 
entre unes altres: fer el llit, agranar, fregar el paviment, escurar la vaixella, netejar el bany...

d) I, en general, suport a l'organització i ordre domèstics.
En el cas de persones que visquen soles i tinguen dificultats per a realitzar tasques i 

neteges que requerisquen esforç, o que la seua realització supose risc per a la persona 
usuària, es podrà incloure tasques de “neteja a fons de caràcter extraordinari”, com ara 
vidres, zones altes, sostres, cortines, manises, làmpares, persianes i extractors, a proposta 
tècnica.

2. La recepció de la persona beneficiària de les prestacions del servei detallades en 
aquest article no eximeix als seus familiars del compliment dels seues deures de cura i 
atenció envers aquesta.

Article 7. Tasques excloses del servei
Queden excloses del servei les actuacions següents:
a) L'atenció a altres membres de la unitat de convivència que no hagen sigut previstos en 

la valoració, proposta tècnica i concessió del servei.
b) L'atenció a animals de companyia.
c) Fer arranjaments de la casa de certa entitat (tasques de pintura, empaperat, etc.).
d) Neteja fora de la llar (escala, replanell, pati...).
e) Realització d'aquelles tasques domèstiques que suposen un risc físic per a la persona 

auxiliar d'ajuda a domicili i/o perill per a la salut, d'acord amb la legislació vigent en matèria 
laboral.

f) La “neteja de xoc” de l'habitatge quan es trobe en males condicions d'higiene. 
L'Ajuntament d’Alcoi disposarà dels mitjans que estime oportuns per a la seua realització 
abans de la posada en marxa del servei.

g) Anar a buscar la persona usuària a un lloc que no siga el seu domicili habitual, excepte 
proposta tècnica.

h) Els serveis prestats per personal voluntari.
i) Les actuacions de caràcter sanitari i unes altres que requerisquen una qualificació 

professional específica. En concret:
- Prendre la tensió.
- Col·locar o llevar sondes.
- Subministrar medicació que implique especialització per part de qui l'administra.
- La realització d'exercicis específics de rehabilitació que implique un cert grau de 

coneixement i especialització per part de qui l’administre.
- Realitzar cures.
De manera general, no es prestarà el servei en allò que no estiga directament relacionat 

amb l'atenció a la persona usuària i establit pel tècnic o la tècnica de serveis socials de 
referència.

Article 8. Règim de comptabilitats
1. Per al conjunt de la població, el SAD serà compatible amb les prestacions de servei, 

econòmiques i tecnològiques del Sistema Públic de Serveis Socials que contribuïsquen a la 
consecució dels objectius previstos per a aquest.
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En concret, el SAD d’accés directe és compatible amb el Servei de menjar a casa i el 
Servei major a casa, mentre que el SAD d’accés ordinari només és compatible amb el 
Servei de menjar a casa i amb el de major a casa quan les tasques que es vagen a 
desenvolupar en aquest servei ordinari siguen d’atenció personal. 

2. Sense perjudici del que s'estableix en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, 
pel qual s'estableix el procediment per a reconèixer el grau de dependència a les persones i 
l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, per a les persones amb 
resolució de dependència, sempre que s'haja tramitat la sol·licitud corresponent del recurs 
SAD/Prestació econòmica vinculada al SAD i mentre es faça efectiva la corresponent 
resolució del Programa Individual d’Atenció per part de la conselleria, el SAD podrà ser 
concedit per l'Ajuntament d’Alcoi a través del procediment ordinari i serà compatible amb:

a) Teleassistència.
b) Serveis de prevenció de dependència i promoció de l'autonomia personal.
c) Plaça en centre d'atenció diürna o prestació vinculada al servei centre d'atenció diürna: 

només per a casos de Grau 2 i Grau 3 es podrà donar d'alta la persona en el SAD amb 
limitació d'un màxim de 22 hores mensuals.

d) Plaça en centre ocupacional.
Ateses les necessitats d'aquelles persones que acudisquen a centre de dia, les tasques 

del SAD es concretaran com a màxim en les següents:
a) Alçar.
b) Higiene bàsica, canvi de bolquer i vestir.
c) Acompanyar.
3. Sense perjudici del previst en l’apartat 2 d’aquest article, el SAD d’accés ordinari no és 

compatible amb la Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i la Prestació 
econòmica vinculada al SAD del sistema de dependència, excepte en casos puntuals que 
requerisquen una major cobertura avalats per un informe tècnic, ni amb el SAD d’accés 
directe.

Article 9. Gratuïtat del servei
1. El SAD d’accés ordinari i el d’accés d’urgència, seran gratuïts per a les persones 

usuàries.
2. En el SAD d’accés directe, a les persones dependents amb Programa Individual 

d’Atenció en el qual s’estableix el SAD, se’ls prestaran els serveis prescrits conforme al que 
s’estableix en la resolució sense cap cost per a la persona usuària.

Article 10. Freqüència i intensitat del servei
1. L’Ajuntament d’Alcoi procurarà la prestació del SAD d’accés ordinari i el d’accés 

d’urgència en els termes i condicions establits en el Pla personalitzat d’intervenció social, i 
serà realitzada pels professionals indicats en aquest, conforme a les previsions següents:

a) El període de duració de les prestacions serà el que es determine expressament en la 
resolució de concessió, i no pot ser superior a tres anys sense renovació prèvia. 

b) La freqüència del SAD estarà determinada per la valoració tècnica de la situació de la 
necessitat de la persona sol·licitant del servei. Com a regla general, no seran prestades més 
de 10 hores setmanals (màxim dues hores diàries, de dilluns a divendres).

c) El SAD es prestarà en els dies i hores establits per a cada cas, de dilluns a divendres. 
No es prestarà ni caps de setmana, ni festius, excepte per a casos d’atenció personal o amb 
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menors implicats i amb la proposta expressa prèvia dels serveis socials municipals recollida 
en l’informe social realitzat pel treballador o treballadora social que corresponga.

d). L'horari del SAD serà de 8 a 15 hores com a regla general. En casos excepcionals i 
sempre després de valoració del treballador o treballadora social podrà prestar-se en horari 
diferent. Si la prestació del servei fora a partir de les 22 hores, es comptabilitzaran com a 
hores nocturnes i així es farà constar en la resolució de concessió.

e) Durant les vacances de l'auxiliar d’ajuda a domicili no es prestarà el servei, excepte 
aquells casos que siguen valorats com a excepcionals i d'acord amb les possibilitats del 
servei.

f) Si la persona usuària viu de manera rotatòria entre diversos domicilis situats en el 
municipi, i ho fa de forma organitzada i seqüenciada, es podrà valorar la concessió del SAD 
en cadascun d'aquests domicilis. En aquests casos, els períodes de prestació del servei 
seran com a mínim d'un mes de durada, i el servei sempre estarà lligat a la realització de 
tasques personals o de suport a la persona cuidadora en el domicili, no domèstiques.

g) Quan les característiques de la persona usuària del SAD requerisca atenció per part de 
més d'un/a auxiliar i no estiga disponible la família o les ajudes tècniques necessàries, el 
servei a prestar s'incrementarà amb un reforç d'una altra persona auxiliar per a l'atenció o 
mobilització de la persona usuària. Aquest reforç tindrà la durada mínima necessària per a la 
correcta atenció de la persona usuària i computarà com a hores efectivament prestades a 
l'efecte d'establir les intensitats.

h) Quan el domicili on es presta el Servei estiga situat en una zona residencial dins del 
terme municipal d’Alcoi, el transport fins a aquest domicili correrà a compte de la persona 
beneficiària. 

2. Per a les persones amb SAD d’accés directe, el servei de caràcter personal i domèstic 
es prestarà amb les intensitats que detalle la mateixa resolució del Programa Individual 
d’Atenció emesa per la Conselleria competent en matèria de dependència, sempre 
respectant les intensitats establides per a cada grau de dependència en la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència.

Seran aplicables les previsions dels subapartats c), d), g) i h) de l’apartat anterior.

CAPÍTOL II 
Competències municipals

Article 11. Competències municipals
1. Les competències municipals quant al SAD d’accés ordinari i el d’accés d’urgència són:
a) Rebre la demanda de SAD.
b) Estudiar, diagnosticar, valorar i resoldre les sol·licituds de SAD, derivant a altres 

recursos o institucions aquelles que no siguen de la seua competència.
c) Elaborar el Pla personalitzat d’intervenció social en cada cas definint la freqüència, 

l'horari i les activitats a dur a terme,
d) Posada en marxa del servei.
e) Seguiment de la situació de les persones usuàries.
f) Avaluar la qualitat del servei.
g) Coordinació del SAD amb la resta de programes i prestacions, tant socials com d'una 

altra índole que puguen intervindre en el servei.
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h) Col·laboració amb altres professionals i institucions que intervinguen o puguen 
intervindre en el servei.

i) Coordinar els recursos existents per al finançament del servei.
j) Optar per la forma de gestió i contractació més idònia per a assegurar el millor servei, 

amb la selecció dels professionals i l'entitat concessionària, la contractació de la qual es 
regularà segons la normativa legal corresponent

2. Pel que fa al SAD d’accés directe, les competències municipals són:
a) Les atribucions previstes en el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual 

s'estableix el procediment per a reconèixer el grau de dependència a les persones i l'accés 
al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques per a les persones amb resolució de 
dependència per a la tramitació del reconeixement de la situació de dependència.

b) Les previstes en els subapartats c), d), e), f), g), h) i) i j) de l’aparat anterior.

CAPÍTOL III 
Persones beneficiàries

Article 12. Persones beneficiàries
Podran rebre el SAD, totes aquelles persones i unitats de convivència amb residència 

efectiva en el municipi d’Alcoi, que necessiten suport per a l'exercici de la seua autonomia i 
requerisquen assistència per a continuar en el seu entorn habitual.

I en concret:
a) Persones que tinguen reconeguda la situació de dependència i que, a través de la 

corresponent resolució del Programa individual d'atenció (PIA), se'ls haja prescrit el SAD.
b) Persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, 

no reconegudes com a persones en situació de dependència.
c) Persones o famílies amb necessitat de suport familiar.

Article 13. Drets de les persones usuàries
Les persones usuàries del SAD tenen dret a:
a) Ser respectades i tractades amb dignitat.
b) Accedir, romandre i cessar en la utilització dels serveis per voluntat pròpia.
c) La confidencialitat en la recollida i el tractament de les seues dades, d'acord amb la 

normativa vigent.
d) Dret a demanar l'oportuna identificació a totes les persones que, amb motiu del servei, 

accedisquen al seu domicili.
e) Rebre les prestacions concedides i de la manera que li hagen sigut determinades en la 

resolució adoptada, d'acord amb la problemàtica que planteja i la valoració tècnica posterior.
f) Rebre orientació sobre els recursos alternatius que, si escau, resulten necessaris.
g) Rebre informació puntual de les modificacions que puguen produir-se en el règim del 

servei.
h) Ser informats sobre l'estat de tramitació del seu expedient.
i) Ser escoltats sobre les incidències rellevants que observen en la prestació del servei, 

així com conéixer les vies formals establides per a formular queixes i suggeriments.
j) Realitzar l'avaluació sobre qualitat del servei.
k) Qualssevol altres que els reconega la normativa vigent.
L'exercici d'aquests drets podrà veure's modificat en situacions de necessitat per raons 

organitzatives i calendari oficial de festius.
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Article 14. Deures de les persones usuàries
Les persones usuàries del SAD tenen els deures següents:
a) Acceptar i complir les condicions que exigeix el servei.
b) Facilitar l'exercici de les tasques del personal que atén el servei, així com posar a la 

seua disposició els mitjans materials adequats per al desenvolupament d'aquestes.
c) Mantindre un tracte correcte i cordial amb les persones que presten el servei, amb 

respecte de les seues competències professionals.
d) Informar de qualsevol canvi que es produïsca en la seua situació personal, familiar, 

social i econòmica que puga donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del servei.
e) Romandre en el domicili durant la prestació del servei i comunicar amb suficient 

antelació qualsevol absència temporal del domicili que impedisca la prestació del servei.
f) No exigir tasques o activitats no incloses en el Programa individual d'atenció o en el Pla 

personalitzat d’intervenció social.
g) Posar en coneixement del tècnic responsable del servei qualsevol anomalia o 

irregularitat que detecte en la prestació.
h) Mantindre als animals de companyia en les condicions adequades per a evitar tot tipus 

de contagis al personal que l’atén a domicili.
i) Facilitar les dades sanitàries relatives als membres de la unitat de convivència, a fi 

d'emplenar el que s'estableix en la normativa de prevenció de riscos laborals.

CAPÍTOL IV 
Persones professionals i funcions

Article 15. Persones professionals
1. En la prestació del SAD d’accés ordinari i el d’accés d’urgència intervenen les següents 

persones professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic:
a) En un primer nivell, la persona que coordina el servei; les persones professionals en 

treball social, que exerceixen una labor de caràcter tècnic (diagnòstic, disseny d’intervenció 
dins de la llar, seguiment i avaluació) i les figures psicoeducatives (psicòleg/psicòloga, 
educador/a social i tècnic/a d’intervenció social) que col·laboren en el disseny de la 
intervenció i seguiment de casos amb funcions educatives.

b) En un segon nivell intervindran el personal auxiliar d'ajuda a domicili com a 
professionals que s'encarreguen de l'execució.

Entre els dos nivells s'establiran línies de coordinació, les quals quedaran reflectides en el 
Pla personalitzat d’intervenció social del cas.

2. En la prestació del SAD d’accés directe, els treballadors i les treballadores socials del 
Servei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència intervindran en les actuacions 
de tramitació, valoració de la idoneïtat del recurs i coordinació oferint la posada en marxa; 
mentre que el personal auxiliar d'ajuda a domicili intervindrà com a professionals que 
s'encarreguen de l'execució. 

3. També intervindran, en el seu cas, les persones professionals de l'empresa 
concessionària que es determine en el contracte subscrit com a suport al SAD.

Article 16. Funcions
Les funcions o tasques específiques a desenvolupar per perfil professional són:
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1) Coordinador/a del SAD. Les funcions bàsiques de la persona que exerceix la 
coordinació del servei són:

a) Gestió i direcció: recollida de les propostes de les zones, gestió de les llistes d’espera, 
assignació de casos als auxiliars que presten el servei i seguiment del treball per tal 
d'articular un bon funcionament, amb la posada en marxa i resolució de les incidències que 
sorgisquen en el seu seguiment. 

b) Control de la despesa generada, en col·laboració amb la Unitat Administrativa dels 
serveis  prestats per l'entitat concessionària i seguiment dels convenis signats en referència 
al SAD. Així com l’elaboració de pressupostos i previsions de despeses.

c) Gestions de Coordinació:
- amb la conselleria amb competències en serveis socials, promoció de l’autonomia 

personal i atenció a les persones en situació de dependència.
- amb altres agents implicats com l’empresa concessionària, les zones i el personal 

auxiliar d’ajuda domicili, mantenint reunions de seguiment de casos.
d) Representar el servei en la resolució de conflictes i  proposta d’altes, baixes, 

modificacions o suspensions a la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients.
e) Avaluar la situació del servei en cada moment amb informes trimestrals sobre l’estat 

del servei, memòries anuals.
2) Treballador/a social:
a) Recepció de la demanda, detecció, estudi i diagnòstic.
b) Definir els objectius de la intervenció, metodologia a seguir i proposar contingut i 

intensitat del servei. 
c) Elaboració de l’Informe social.
d) Seguiment i avaluació del cas.
e) Coordinació amb el personal auxiliar d’ajuda domicili i l’empresa concessionària en el 

seguiment de casos puntuals (amb intervenció psicoeducativa o altres).
f) Canalitzar la demanda de prestació del servei en aquells casos que no corresponga ser 

atès pel servei municipal. 
3) Figures psicoeducatives (psicòleg/psicòloga; educador/a social; tècnic/a integració 

social)
a) Orientar sobre les intervencions psicofamiliars.
b) Disseny de tècniques i estratègies de motivació dels usuaris.
c) Desenvolupament d'habilitats socials i recursos personals del personal d'intervenció.
d) Disseny, intervenció, i seguiment i avaluació del SAD educatiu.
e) Participar de la intervenció i seguiment del SAD educatiu
f) Coordinació amb els diferents agents que participen en les intervencions del SAD 

educatiu.
Correspon a la figura de psicòleg/psicòloga desenvolupar les funcions a), b) i f); a la 

d’educador/a social les funcions c) d) i f); i a la de tècnic/a d’integració social les funcions e) i 
f).

4) Auxiliar d'ajuda a domicili:
Aquest/a professional centra les seues actuacions en el domicili de les persones 

destinatàries del servei, en tasques molt concretes i amb diferents funcions:
a) Assistencial: higiene personal; ajuda a la persona; neteja bàsica i de manteniment de 

l'habitatge; rentada de roba; compra.
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b) Educativa: ajudar a les persones o a les famílies a adquirir o reformar hàbits i 
capacitats per a poder desenvolupar-se per si mateixos; educació dietètica; educació 
administrativa; ensenyar i estimular.

c) Preventiva: control de règim alimentari; detectar situacions que poden generar 
conflictes.

d) Sanitària-assistencial: control de l'administració de fàrmacs; acompanyament al metge.
e) Rehabilitadora: ajuda per a la realització d'exercicis de rehabilitació i/o terapèutics.
f) Funció orientadora: modificació d'hàbits de neteja i alimentació.
5) Empresa concessionària:
a) Donar suport al SAD que realitza l'Ajuntament, i sota la supervisió d'aquest.
b) Respectar i complir les prescripcions i condicions que regeixen el contracte subscrit.
c) El personal auxiliar d’ajuda a domicili de l'empresa concessionària realitzarà les 

funcions descrites en l’apartat 4) d’aquest article.

CAPÍTOL V 
Modalitats d’accés i requisits

Article 17. Accés al Servei
L'accés al SAD es realitzarà a través del nivell d'Atenció Primària de Caràcter Bàsic, 

primer nivell del Sistema Públic de Serveis Socials, i podrà derivar-se de les modalitats 
d'accés següents:

1) Accés directe. Accediran al SAD des d'aquesta modalitat, aquelles persones que 
tinguen reconeguda la situació de dependència, i que els haja sigut reconegut el SAD, com a 
modalitat d'intervenció adequada a les necessitats de la persona, en la corresponent 
resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció.

El servei es prestarà a les persones beneficiàries mentre tinguen el Programa Individual 
d’Atenció en vigor.

2) Accés ordinari. Podran accedir al SAD des d'aquesta modalitat aquelles persones que:
a) Pertanguen a un dels grups recollits en l’article 12, i que el servei sol·licitat siga un 

recurs tècnicament adequat. A aquests efectes, l'adequació del servei s'acreditarà 
mitjançant informe del treballador o treballadora social municipal, validat per la Comissió 
Tècnica de Valoració d’Expedients, que contindrà el diagnòstic social de la persona 
interessada. A fi de determinar la prioritat en l'accés al SAD, es valoraran l’autonomia 
personal, la situació sociofamiliar, la situació de l’habitatge, la valoració del risc de no 
intervenció, la situació econòmica i qualsevol circumstància de rellevància que s'estime en la 
valoració tècnica amb aplicació del barem corresponent.

b) Complisquen els requisits establits en l’article18.
Les persones beneficiàries rebran el servei amb caràcter temporal, durant un màxim de 6 

mesos, en el cas d’actuacions de caràcter psicosocial i educatiu, i fins a la revisió del servei 
en la resta d’actuacions.

3) Accés d’urgència. Per a accedir al SAD des d'aquesta modalitat es requerirà 
l'existència d'una situació sobrevinguda degudament justificada (malaltia del sol·licitant, 
accident, intervencions, incapacitat o impossibilitat d'assumir les cures per part del cuidador 
principal, o situacions d’urgències socials, com les previstes en l’article 70 de la Llei 3/2019, 
de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, 
o normativa que la substituïsca) que minve la capacitat per al desenvolupament de les 
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activitats bàsiques de la vida diària de la persona sol·licitant i que aquesta no dispose de 
suports suficients en el seu entorn habitual.

Article 18 Requisits 
1) Accés per procediment directe. 
Per a ser persona beneficiària d'aquest servei, la persona sol·licitant haurà de tenir 

reconeguda la situació de dependència i aprovat el SAD en la resolució aprovatòria del 
Programa Individual d’Atenció emès per la Conselleria competent en la matèria.

2) Accés pel procediment ordinari. 
1. Per a ser persona beneficiària d'aquest servei, les persones sol·licitants i les persones 

membres de la unitat de convivència, en el seu cas, hauran de complir els requisits 
següents:

a) Estar empadronat/empadronada i amb residència continuada en el municipi d'Alcoi.
b) Trobar-se en una situació de necessitat a la qual no puga fer front pels seus mitjans 

propis i puga ser atesa amb algun dels serveis que constitueixen el contingut de l'ajuda a 
domicili.

Es considera que una persona sol·licitant es troba en situació de necessitat quan en 
l'aplicació del barem per a la prestació del servei (annex I) en casos de «Persones amb 
dificultats per a la realització de les ABVD» s'obtinga un mínim de 4 punts en la valoració del 
grau d'autonomia personal, un mínim d’1 punt en la valoració de la situació sociofamiliar i un 
mínim de 2 punts en la valoració econòmica; mentre que per als casos de «Famílies amb 
necessitat de suport familiar» es requerix l’obtenció d’un mínim de 2 punts en la valoració 
econòmica. 

c) No tindre accés al SAD per accés directe, i en el cas de ser susceptible d’accedir per 
aquesta via, haver-ho demanat prèviament.

d) Aportar la documentació exigida en l'article 24 del present reglament.
e) Quan se sol·licite com a prestació la realització de tasques domèstiques i/o tasques 

d’atenció personal, no comptar la unitat de convivència amb uns estalvis iguals o superiors 
als següents (en relació a les hores de servei requerides):

· Serveis inferiors o iguals a 3 hores/setmana: 18.000 euros.
· Serveis de més de 3 hores/setmana: 30.000 euros.
f) Acceptar les condicions del servei, una vegada s’haja obtingut la resolució de concessió 

del servei.
2. A més dels requisits anteriors, l'habitatge on s’haja de realitzar el servei haurà de 

disposar de les condicions necessàries per a dur-lo a terme.
3. En els casos en què la persona sol·licitant o les persones membres de la unitat de 

convivència no complisquen algun dels requisits, però estiguen en situació d’abandó o en 
situació de vulnerabilitat i per criteri tècnic es considere adient l’atorgament del servei, el 
treballador o la treballadora social reflectirà aquesta circumstància i la seua justificació en 
l’informe social per a la seua validació per la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients.

Article 19 Barem de selecció de sol·licituds 
1. En el barem recollit en l’annex I d’aquest reglament es valoren els aspectes següents 

amb la  puntuació que es detalla a continuació:
1). Autonomia personal. 
A. Persones amb dificultat per a la realització de les ABVD (Activitats bàsiques de la vida 

diària).Puntuació màxima 38 punts.
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B. Famílies amb necessitat de suport familiar. Puntuació màxima 39 punts.
2) Situació sociofamiliar. 
A .Persones amb dificultat per a la realització de les ABVD (Activitats bàsiques de la vida 

diària). Puntuació màxima 10 punts.
B. Famílies amb necessitat de suport familiar. Puntuació màxima 9 punts.
3) Habitatge. Puntuació màxima 4 punts.
4) Valoració del risc de no intervenció. Puntuació màxima 2 punts.
5) Situació econòmica per càpita. Puntuació màxima 6 punts.
En els apartats 1) «Autonomia personal» i 2) «Situació sociofamiliar», les opcions A i B 

són excloents. Només s’aplicaran les puntuacions de «Persones amb dificultat per a la 
realització de les ABVD» o bé de «Famílies amb necessitat de suport familiar», en funció de 
la modalitat de prestació i de les característiques de la persona sol·licitant.

El resultat de la puntuació s’obté per la suma de les variables.
En aquelles unitats de convivència formades per més d'un membre que puga ser persona 

usuària del SAD es ponderarà l'autonomia personal de cadascuna d'elles i es calcularà la 
mitjana.

2. Una vegada aplicat el barem, i atés que els mitjans humans i financers són limitats, 
s'establirà l'ordre de prioritats basat en els punts següents:

a) L'obtenció de major puntuació donarà prioritat en cas d'existir llista d'espera.
b) En aquelles situacions que tenen la mateixa puntuació es prioritzaran les que tenen 

una major puntuació en els apartats «1. Autonomia personal» i «2. Situació sociofamiliar».
c) L'antiguitat en la llista d'espera no dona prioritat sobre una altra de major puntuació 

amb menor antiguitat.

CAPÍTOL VI 
Procediment

Article 20. Procediments d’actuació
S'estableixen tres procediments diferents d’acord amb les formes d'accés establides 

anteriorment:
a) Procediment directe.
b) Procediment ordinari.
c) Procediment d’urgència.

Article 21. Procediment directe
1. Procediment de concessió derivat de l'aprovació del Programa Individual d'Atenció, i 

reconeixement de la situació de dependència en virtut de resolució dictada per la conselleria 
competent.

En aquests casos, una vegada notificada la resolució aprovatòria del Programa Individual 
d'Atenció, en què s'estableix el SAD i determina la data d'inici, l’Ajuntament d’Alcoi procedirà 
a prestar els serveis prescrits, d’acord amb l’establert en la resolució, i subscriurà el 
document de compromís de la persona usuària, elaborat pels serveis socials municipals.

2. La modificació del servei estarà supeditada per la nova resolució de grau de 
dependència.

Article 22. Procediment ordinari
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El procediment ordinari es tramitarà conforme al previst en els articles 23 a 33 del present 
reglament.

Article 23. Inici del procediment
1. El procediment ordinari s'iniciarà a instàncies de part o d'ofici, amb independència de la 

modalitat del servei:
a) Inici a instàncies de part: la sol·licitud es presentarà mitjançant model normalitzat, que 

és d’ús obligatori, en la Zona Bàsica que li corresponga a la persona sol·licitant per raó del 
domicili, on es donarà entrada d’aquesta per registre; també es podrà presentar a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi o per mitjà de qualsevol de les altres modalitats 
previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. La sol·licitud anirà signada per la persona usuària o 
per la persona representant.

b) Inici d’ofici: en els casos en què les persones professionals d’Atenció Primària de 
Caràcter Bàsic detecten una necessitat, promouran la sol·licitud vetllant perquè en la seua 
tramitació es complisquen els requisits i es presenten els documents requerits.

Article 24. Documentació
1. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent, excepte la que 

ja es trobe en el seu expedient: 
1) Documentació general:

a) Còpia del DNI, NIE o passaport vigent de la persona sol·licitant i de la resta de 
persones membres de la unitat de convivència.
b) En el cas que la sol·licitud es presente per una persona representant, acreditació 
d'aquesta circumstància mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància 
fidedigna de la representació.
c) Certificat de convivència i residència en el municipi (d’ofici).
d) Informe de salut per al reconeixement de prestacions socials, de l’any en curs.

2) Documentació per a la determinació de la renda de la unitat de convivència:
a) Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 
anys.
b) Certificat de la pensió o de possibles subsidis de la Seguretat Social de l’any en 
curs de cadascun dels membres de la unitat familiar, o en el seu cas, certificat negatiu 
de la Seguretat Social de no ser titular de pensió o de subsidi.
c) En el cas de percebre una pensió de l'estranger, certificat emés per l'entitat 
pagadora o document del compte bancari, sempre que especifique: les dades de 
l'entitat pagadora i del perceptor, tipus de pensió, import i periodicitat.
d) Còpia de la declaració de la renda de l'últim exercici, o en cas de no presentar-la, 
certificat negatiu de l’Agència Tributària, de la persona sol·licitant i de tots els membres 
de la unitat de convivència. Cal assenyalar que aquests documents faran referència al 
mateix Exercici Tributari durant l'any en curs, malgrat que durant el transcurs d'aquest, 
s'haguera formalitzat declaració d'un nou exercici. 
e) Certificat de béns immobles urbans o rústics de tots els membres de la unitat de 
convivència en el territori nacional, o en el seu cas, certificat negatiu. Aquest certificat 
s’haurà de presentar en el cas que no es tinga l'obligatorietat de presentar declaració 
de renda.
f) Certificat bancari d’actius i passius financers dels dos anys anteriors.
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2. Amb independència d'aquesta documentació, els serveis socials municipals podran 
exigir els documents complementaris que durant la tramitació de l'expedient considere 
oportuns, en relació amb la prestació sol·licitada. Així mateix, la persona sol·licitant podrà 
aportar qualsevol altre document acreditatiu de les seues circumstàncies.

3. Segons al previst en l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la documentació requerida en 
l’apartat 1 d’aquest article podrà ser recaptada directament per l’Ajuntament d’Alcoi a través 
dels organismes públics afectats, dels quals haja obtingut autorització de subministrament 
d’informació, llevat que conste en el procediment l'oposició expressa de les persones 
interessades o la llei especial aplicable requerisca el seu consentiment exprés. En cas 
d’oposar-se, hauran d'aportar la documentació requerida.

Article 25. Instrucció
1. Serà òrgan instructor del procediment el personal tècnic d’Atenció Primària de Caràcter 

Bàsic de Serveis Socials de la Zona Bàsica que li corresponga a la persona sol·licitant per 
raó del domicili.

2. Rebuda la sol·licitud en la Zona Bàsica, s’examinarà el seu contingut i la documentació 
que l’acompanya. En cas de no estar completa o faltar algun document, es requerirà a la 
persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils esmene les faltes o acompanye 
la documentació preceptiva, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que ha 
desistit de la seua petició i es procedirà a l'arxivament de les actuacions, amb una resolució 
prèvia de l'entitat local, que li serà notificada.

3. Per a la instrucció del procediment es podran realitzar d'ofici totes les actuacions que 
s'estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en 
virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució de concessió o denegació del servei, i es 
podrà requerir a les persones interessades els aclariments o documentació addicional 
necessària per a resoldre. En el supòsit d'inactivitat de la persona interessada en el 
compliment d'aquest tràmit, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat del 
procediment, d’acord amb el que es disposa en l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. La sol·licitud serà estudiada pel treballador o per la treballadora social que 
corresponga, qui realitzarà una visita domiciliària i emetrà el corresponent informe social en 
el qual s'acredite els requisits, i s'efectue el diagnòstic de la situació i la proposta del servei 
corresponent. En l'informe es proposarà la concessió o la denegació del servei, en aquest 
últim cas s’especificarà el motiu o motius que l’originen.

5. L’informe social haurà de determinar:
a) El tipus d'atenció (personal, domèstica, educativa) que requerisca la persona 

sol·licitant.
b) La intensitat d'aquesta atenció (indicant la periodicitat i distribució d’hores), i si escau el 

termini de temps per al qual es recomana la concessió del servei.
c) Les tasques a desenvolupar pel personal d'atenció domiciliària.
d) Data prevista per a la revisió del cas (aquesta no pot ser superior a tres anys des de 

l'inici de la prestació).
e) Referència a la puntuació del barem.
Juntament amb l’informe s’acompanyarà la fitxa de dades de la prestació.
6. Les sol·licituds amb desistiment de la persona sol·licitant o defunció d’aquesta durant el 

transcurs de la tramitació, seran arxivades a través de l'oportuna resolució.
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Article 26. Proposta de resolució
L'informe elaborat pel treballador o treballadora social serà validat en la Comissió Tècnica 

de Valoració d’Expedients abans de ser inclosa en la proposta de resolució corresponent 
aprovatòria o denegatòria del servei.

Article 27. Resolució
1. L'Alcaldia-Presidència, o l’òrgan en el qual delegue, dictarà resolució expressa, ja siga 

favorable o desfavorable, d'acord amb la proposta de resolució emesa per la Comissió 
Tècnica de Valoració d’Expedients, la qual serà comunicada per escrit a la persona 
interessada en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà que siga dictada, amb 
indicació de la concessió o denegació de la prestació, amb motivació en aquest últim cas en 
alguns dels supòsits recollits en l’article 28.

2. En cas de concessió s'indicarà:
a) Modalitat de prestació del servei.
b) Hores. 
c) Si escau, període de durada del servei i/o data de revisió, 3 anys a comptar des de 

l’inici del servei.
d) En els casos en què el domicili on es presta el servei estiga situat en zona residencial 

dins del terme municipal d’Alcoi, inclourà una referència al fet que el transport fins a aquest 
domicili anirà a càrrec de la persona beneficiària.

3. La resolució favorable a la concessió no implicarà la immediata prestació d'aquells 
serveis que es resolguen positivament. La seua posada en marxa dependrà de la llista 
d'espera existent. En cas de ser favorable haurà d'estar-se al que es disposa en l’article 19.2 
d'aquest reglament.

4. El termini màxim de resolució, tant en els procediments d’ofici com en els iniciats a 
instància de la persona interessada, serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà a la 
entrada de la sol·licitud en el registre o de l’acord que establisca l’inici d’ofici. Transcorregut 
el termini esmentat sense que haja sigut dictada i notificada resolució expressa, s’entendrà, 
en tot cas, desestimada.

5. La notificació dels actes de tramitació i resolutoris, es tramitarà d'acord amb l'article 42 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Publiques.

6. Seran arxivats els expedients en els quals, encara que existisca resolució favorable no 
es preste el servei per causa imputable al sol·licitant, així com la impossibilitat material de 
continuar el procediment per causes sobrevingudes.

7. La resolució administrativa serà notificada a la persona beneficiària, representant legal 
o guardador de fet, expressant els recursos que en contra d’aquesta procedisquen, òrgan 
davant el qual hagueren de presentar-se i termini per a interposar-ho, sense perjudici que 
els interessats puguen exercitar, si escau, uns altres que estimen procedents.

Article 28 Causes de denegació
Les sol·licituds de prestació del servei podran ser denegades per alguna de les causes 

següents: 
a) Per incompliment d'algun dels requisits que estableix l'article 18 en els subapartats 1 i 

2 del punt 2) Accés pel procediment ordinari.
b) Quan la persona interessada, o la seua unitat de convivència, siga beneficiari, o puga 
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ser-ho, d'altres ajudes pel mateix concepte i la necessitat estiga, o puga estar coberta, amb 
aquestes ajudes.

c) Per falta de consignació pressupostària.
d) Quan els ingressos de la unitat de convivència siguen iguals o sobrepassen la quantia 

de 2 vegades el IPREM mensual per a 1 persona sol·licitant; 2,5 vegades el IPREM mensual 
per a 2 sol·licitants i 3 vegades el IPREM mensual per a 3 o més sol·licitants.

Article 29 Inici de la prestació del servei
1. El servei aprovat es posarà en marxa en funció dels crèdits disponibles per 

l'Ajuntament per a aquestes prestacions. Per això no bastarà per a rebre el Servei que la 
persona sol·licitant reunisca els requisits i haja obtingut resolució favorable, sinó que serà 
necessari, a més, que la seua sol·licitud puga ser atesa tenint en compte les dotacions 
pressupostàries existents.

2. S'establirà l’ordre de prioritats basat en els punts recollits en l’article 19.2 del present 
reglament.

3. Les persones interessades hauran de signar el document d’acceptació dels 
compromisos de la persona usuària en el qual s’indiquen els drets i deures als que es fan 
referència en els articles 13 i 14 del present reglament.

Article 30. Seguiment
1. Una vegada iniciat el servei es portarà a terme un seguiment de cada cas, que 

consistirà en visites periòdiques realitzades pels treballadors o treballadores socials de la 
Zona Bàsica que li corresponga a la persona sol·licitant per raó del domicili i/o per la persona 
coordinadora del servei en col·laboració amb el personal auxiliar SAD.

2 El seguiment periòdic possibilitarà l'adaptació del servei a les necessitats de la persona 
usuària.

Article 31. Modificació
1. El projecte d'intervenció podrà ser modificat tant en el contingut de les actuacions com 

en les hores assignades, sempre que es produïsquen variacions en la situació de la persona 
o unitat de convivència que va donar origen a la concessió inicial, o per la falta de dotació 
pressupostària.

2. Les modificacions es poden produir per sol·licitud de la persona interessada o 
representant legal, o bé a proposta de la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients a la 
vista dels canvis de la situació que va motivar la primera concessió o de la falta de dotació 
pressupostària.

3. El treballador o la treballadora social que corresponga o la persona coordinadora SAD 
emetrà un informe social que efectuarà el diagnòstic de la situació i de les variacions 
produïdes i proposarà la concessió o denegació de la modificació. En el cas de denegació 
de les modificacions proposades a instància de part, haurà de ser motivada. L'informe 
proposta tècnica de la modificació serà notificat a la persona beneficiària. 

4. L'informe elaborat pel treballador o treballadora social o per la persona coordinadora 
SAD serà validat en la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients abans de ser inclosa en 
la proposta de resolució corresponent aprovatòria o denegatòria de la modificació.

5. L'Alcaldia-Presidència, o l’òrgan en què delegue, dictarà resolució expressa d'acord 
amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients, la 
qual serà comunicada per escrit a la persona interessada en el termini de 10 dies hàbils a 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Ajuntament d’Alcoi

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157566227115757340 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

partir de l’endemà de que siga dictada. 
6. En el cas que siga l'Administració la que propose la modificació, haurà de recaptar 

l’acceptació de la persona beneficiària. Aquesta acceptació s'entendrà atorgada si notificat 
l'informe proposta tècnica de la modificació, la persona beneficiària no manifesta la seua 
oposició en el termini de 15 dies hàbils des de la seua notificació.

Article 32. Suspensió
1. La prestació del SAD se suspendrà provisionalment, i causarà baixa temporal, per 

alguna de les circumstàncies següents:
a) Hospitalitzacions.
b) Incompliment puntual per la persona usuària d'algun dels deures recollits en la 

normativa que corresponga, amb la tramitació prèvia del procediment sancionador 
corresponent.

c) Acolliment familiar temporal per un període no superior a tres mesos.
d) Ingressos temporals en centres residencials per un període no superior a tres mesos.
e) Canvis temporals en la unitat de convivència.
f) Absències domiciliàries temporals (períodes vacacionals o trasllat a altres municipis no 

superior a tres mesos).
g) Per posar obstacles la persona usuària a la prestació del servei.
h) Per criteri professional motivat.
i) Per falta de dotació pressupostària.
j) Per l’adopció d’aquesta mesura de manera cautelar en el transcurs d’un procediment 

sancionador, amb l’informe previ motivat del treballador o de la treballadora social que 
corresponga.

k) Altres, amb l’informe previ raonat del treballador o de la treballadora social.
2. La suspensió podrà ser iniciada, a instàncies de part, per voluntat de la persona 

usuària o el seu representant legal, o d'ofici.
3. En els supòsits previstos en els apartats a), c), d) i e), quan la duració de la suspensió 

siga inferior a 1 mes, la persona usuària o el seu representant legal ho comunicarà per escrit 
a la persona coordinadora del servei, indicant el motiu i la duració de la suspensió, i la data 
en la qual es deixarà de prestar-li el servei per a la seua constància en el registre 
corresponent. Quan es reinicie el servei, aquest es prestarà mantenint l’horari i l’auxiliar SAD 
inicialment assignat/ada.

Quan la duració de la suspensió siga superior a 1 mes i inferior a 3 mesos, es procedirà 
segons el previst en l’apartat següent, sense el tràmit d’audiència. Quan es reinicie el servei, 
s’assignarà de nou horari i auxiliar SAD.

4. En els supòsits previstos en els apartats g), h) i k), es comunicarà la incoació d’ofici a 
la persona beneficiària, i se li donarà un tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils 
amb indicació de les causes que el fonamenten, així com el termini per a resoldre i notificar i 
les conseqüències derivades de la falta de resolució expressa en el termini establit; tot això, 
a l’efecte que puga formular les al·legacions que estime pertinents.

 La instrucció correspondrà al personal tècnic referit en l’article 25.1, que elaborarà un 
informe, el qual serà validat en la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients abans de ser 
inclòs en la proposta de resolució corresponent.

L'Alcaldia-Presidència, o l’òrgan en el qual delegue, dictarà resolució expressa, d'acord 
amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients, 
haurà de ser motivada, i serà dictada i notificada en un termini màxim de tres mesos 
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comptats a partir de la data d’inici del procediment de suspensió. La resolució haurà de ser 
notificada a la persona beneficiària del SAD, dins del termini màxim de 10 dies hàbils a partir 
de la data en què haja sigut dictada aquesta resolució.

Quan es reinicie el servei, s’assignarà de nou horari i auxiliar SAD.

Article 33. Extinció
1. La prestació del SAD s’extingeix, i causa baixa definitiva del servei, quan concórrega 

alguna de les circumstàncies següents:
a) Defunció.
b) Finalització del període per al qual va ser reconegut sense que es produïsca la seua 

renovació.
c) Renúncia expressa de la persona usuària o del seu representant legal.
d) Ocultació o falsedat comprovada en les dades que s'han tingut en compte per a 

concedir-la.
e) Modificació permanent de les circumstàncies que van donar origen a la concessió de la 

prestació del servei.
f) Absència injustificada de la persona usuària del domicili per temps superior a tres 

mesos.
g) Incompliment reiterat per la persona usuària d'algun dels deures recollits en la 

normativa, amb la tramitació prèvia del procediment sancionador corresponent.
h) Per renúncia a un altre recurs social més idoni incompatible amb el SAD.
i) Per accés a un altre recurs o servei incompatible amb el SAD.
j) Per qualsevol altra causa que impossibilite el funcionament  normal del servei.
k) Per falta de dotació pressupostària.
l) Per tindre aprovada o ser susceptible la prestació econòmica per a cures en l'entorn 

familiar i suport a cuidadors no professionals (excepte en aquelles situacions que ho 
requerisquen, amb l’informe social previ), tant del sol·licitant com de la seua unitat de 
convivència.

m) Aprovada la prestació o el SAD des de la Llei 39/2006 (excepte en aquelles situacions 
que ho requerisquen, amb l’informe social previ del tècnic), tant del sol·licitant com de la 
seua unitat de convivència.

2. L’extinció podrà ser iniciada a instàncies de part, per voluntat de la persona usuària o 
el seu representant legal, o d'ofici.

3. Quan s’inicie a instàncies de part, la persona usuària o el seu representant legal ho 
comunicarà, preferentment per escrit, i indicarà el motiu de l’extinció i la data en la qual es 
deixarà de prestar-li el servei. El/la treballador/a social remetrà a la persona coordinadora 
del servei l’escrit mitjançant el qual se sol·licita l’extinció per a la seua unió a l’expedient i 
l’arxiu d’aquest.

4. Quan s’inicie d’ofici, es comunicarà la seua incoació a la persona beneficiària, i se li 
donarà un tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, amb indicació de les causes 
que el fonamenten, així com el termini per a resoldre i notificar i les conseqüències 
derivades de la falta de resolució expressa en el termini establit; tot això, a l’efecte que puga 
formular les al·legacions que estime pertinents.

 La instrucció correspondrà al personal tècnic referit en l’article 25.1, que elaborarà un 
informe, el qual serà validat en la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients abans de ser 
inclosa en la proposta de resolució corresponent.

L'Alcaldia-Presidència, o l’òrgan en el qual delegue, dictarà resolució expressa, d'acord 
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amb la proposta de resolució emesa per la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients. 
Aquesta resolució haurà de ser motivada, i serà dictada i notificada en un termini màxim de 
tres mesos comptats a partir de la data d’inici del procediment d’extinció. La resolució haurà 
de ser notificada a la persona beneficiària del SAD, dins del termini màxim de 10 dies hàbils 
a partir de la data en què haja sigut dictada aquesta resolució.

Article 34. Procediment d’urgència
En cas d'extrema i urgent necessitat justificada es podrà iniciar la immediata prestació del 

servei, a proposta de les persones professionals d’Atenció Primària de Caràcter Bàsic, 
sense perjudici de la posterior tramitació de l'expedient. La duració màxima del servei per 
urgència social serà d’un mes, per a això es donarà prioritat en la tramitació d'aquests 
expedients. Aquesta situació es considerarà sempre a proposta del treballador o de la 
treballadora social que intervinga en el cas i haurà de ser necessàriament ratificada en la 
Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients.

CAPITOL VII 
Finançament 

Article 35. Finançament
El finançament anual del SAD es podrà realitzar a través de les fonts següents:
a) Subvenció de la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria amb competències 

en serveis socials, promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència.

b) Pressupost municipal.

CAPÍTOL VIII
Règim sancionador

Article 36. Infraccions
1. Constituiran infraccions les accions o omissions que vulneren el que s'estableix en el 

present reglament, així com la normativa estatal i autonòmica que resulte aplicable. Les 
infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.

2. Es consideren infraccions lleus aquelles que siguen d'escassa rellevància, es cometen 
per simple negligència o constituïsquen incompliments que no causen greu perjudici en la 
prestació del servei. 

Es valoraran com a infraccions lleus:
a) Tractar sense el respecte degut el personal del servei.
b) Absència, sense avís previ, del domicili.
c) Incompliment reiterat de les obligacions de la persona usuària respecte a les tasques i 

horaris fixats pel servei social.
d) No comunicar les variacions en les dades aportades en l'expedient de concessió i/o 

revisió de les condicions de prestació del servei.
3. Es consideren infraccions greus les accions que impliquen conducta de caràcter dolós i 

les que causen perjudici greu a la prestació del servei. 
Es valoraran com a infraccions greus:
a) Insult al personal adscrit al servei.
b) Incompliment del contingut del contracte d'intervenció.
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c) Tres absències sense previ avís o sense justificació del domicili en el termini d'un mes.
d) Falsejament o ocultació en les dades i informació necessàries per a la valoració de 

l'expedient de concessió o renovació del servei.
e) Reiteració de tres faltes lleus d'igual o diferent naturalesa en el termini de sis mesos.
4. Es qualificaran de molt greus les infraccions que atempten els drets constitucionalment 

reconeguts a les persones, així com aquelles que causen un important perjudici en la 
prestació dels serveis. 

Es valoraran com a infraccions molt greus:
a) Dispensar al personal del servei tracte discriminatori, degradant o incompatible amb la 

dignitat de les persones.
b) Més de tres absències, sense avís previ, del domicili en el termini d'un mes.
c) Reiteració de tres faltes greus d'igual o diferent naturalesa en el termini de sis mesos.
5. Les faltes lleus prescriuran al mes, les faltes greus, prescriuran als dos mesos i les 

molt greus als sis mesos. 

Article 37. Sancions
Qualificades les infraccions, seran sancionades amb la imposició d'alguna o algunes de 

les sancions següents:
1. En el cas d'infraccions lleus: Amonestació verbal i privada per part del treballador o de 

la treballadora social responsable del servei, de la qual es realitzarà diligència en l'expedient 
de la persona usuària.

2. En el cas d'infraccions greus:
a) Amonestació escrita per la Direcció Tècnica de Serveis Socials, en la qual conste la 

infracció comesa.
b) Baixa temporal del servei per un període entre quinze dies i un mes, atesa la 

intencionalitat, reiteració i gravetat del mal causat, mitjançant acord pres per la Comissió 
Tècnica de Valoració d’Expedients, en la qual conste la infracció comesa.

3. En el cas d'infraccions molt greus: Baixa temporal del servei per un termini superior a 
un mes o baixa definitiva del servei.

La imposició de les sancions per a les infraccions molt greus correspondrà a l’Alcaldia-
Presidència.

Article 38 Procediment sancionador
1. El procediment s’ajustarà a l’establert en la normativa sobre subvencions i procediment 

sancionador.
2. De manera cautelar l'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador 

podrà adoptar, amb l’informe previ motivat del treballador o de la treballadora social que 
corresponga, aquelles mesures de caràcter provisional que asseguren l'eficàcia de la 
resolució, en particular la suspensió del servei de manera temporal fins a la resolució del 
procediment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. IPREM
Les referències que es fan en aquest reglament relatives a l’Indicador Públic de Renda 

d’Efectes Múltiples (IPREM) s'entendran fetes a la quantitat que aprove per a cada any 
l'organisme competent.
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Segona. Càlcul de la renda disponible de la unitat de convivència
Als efectes de la valoració de la situació econòmica a realitzar en el barem de l’annex I, la 

renda disponible de la unitat de convivència s'obtindrà amb la deducció de l'import total dels 
conceptes d'ingressos les quanties de lliure disposició, tots dos conceptes definits en les 
disposicions addicionals següents.

Tercera. Ingressos de la unitat de convivència
1. Es consideraran com a ingressos de la unitat de convivència la renda i el patrimoni de 

tots els membres d’aquesta.
2. S’entén per renda la totalitat dels ingressos derivats de:
a) Rendiments nets procedents dels ingressos derivats de treball desenvolupat per 

compte d'altri l'any en curs.
b) Rendiments nets procedents dels ingressos derivats de treball desenvolupat per 

compte propi l'any en curs.
c) Guanys i pèrdues patrimonials. Es computarà les dades de què dispose l'Agència 

Estatal d'Administració Tributària relatius a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
durant l'exercici immediatament anterior a l'any en curs.

d) Ingressos nets derivats de pensions de qualsevol tipus.
e) Rendiments nets procedents de capital mobiliari. Es computarà les dades de què 

dispose l'Agència Estatal d'Administració Tributària relatius a l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques durant l'exercici immediatament anterior a l'any en curs.

f) Rendiments nets procedents del capital immobiliari (com ara lloguers d’aquells 
habitatges que no siguen l’habitual de la unitat de convivència, de locals, de places de 
garatges, etc.).

3. S’entén per patrimoni:
a) Capital mobiliari, que es valorarà pel seu valor nominal de la totalitat de títols, valors, 

drets de crèdit o diners consignats en depòsits bancaris, a la vista o a termini, a la disposició 
de qualsevol dels membres de la unitat de convivència. Es tindrà en compte el 10% del 
capital estalviat, segons certificat bancari actual de la unitat de convivència. 

b) El 10% del valor cadastral d'aquells habitatges que no siguen l'habitual de la unitat de 
convivència, i de locals, places de garatges, etc., sempre que aquests no hagen generat 
durant el període contributiu considerat cap rendiment.

4. No seran rendiments computables a aquest efecte:
a) Ingressos que procedisquen d'ajudes de caràcter no periòdic o per a pal·liar situacions 

d'emergència social, beques de formació o estudis, sempre que es justifiquen 
documentalment.

b) Ingressos generats per la venda de l'habitatge habitual, sempre que aquests es 
reinvertisquen íntegrament en la compra d'un altre habitatge per a l’ús habitual, en un negoci 
o en un lloc de treball propi.

c) Prestacions econòmiques derivades del sistema de la dependència.
5. Per al càlcul dels diferents conceptes es partirà amb caràcter general del seu import 

anual, i s’obtindrà l'equivalent mensual per la divisió entre 12 mensualitats.

Quarta. Quanties de lliure disposició.
1. Es considera com a quantia mensual de lliure disposició l'import que ascendisca a:
a) Unitat de convivència composta per un sol membre: 1,5 vegades IPREM mensual.
b) Unitat de convivència composta per dos membres: 2 vegades IPREM mensual.
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c) Unitat de convivència composta per tres membres o més: 2,5 vegades IPREM 
mensual.

2. A més es podrà incloure en la quantia mensual de lliure disposició, sempre que 
estiguen prou acreditats, fins a un 30% d'aquelles despeses, que per la seua especial 
rellevància graven de manera significativa els ingressos de la unitat de convivència.

Cinquena. Denominació de la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients
Les referències fetes a la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients en aquest 

reglament s’entendran realitzades a la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de 
Prestacions Econòmiques, una vegada que aquesta estiga constituïda, o a qualsevol òrgan 
que la substituïsca.

Sisena. Protecció de dades personals
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  

Personals i garantia dels drets digitals, s’informa que les dades de caràcter personal 
aportades en les sol·licituds seran tractades per l’Ajuntament d’Alcoi i incorporades a 
l’activitat de tractament que li és pròpia.

Les finalitats del tractament són la tramitació de la sol·licitud del SAD previst en el present 
reglament i, en el seu cas, la gestió del servei.

Les dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació 
aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de 
l’Administració Pública.

En cas de que la persona interessada no facilite el seu consentiment al tractament de les 
dades en la seua sol·licitud, aquesta no podrà ser atesa.

Les dades podran ser cedides a l’empresa concessionària per a l’exclusiva utilització en 
la gestió del SAD.

La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat davant 
del «Responsable de Protecció de Dades» de l’Ajuntament d’Alcoi. En la sol·licitud es 
facilitarà  informació sobre la manera d’exercir aquests drets.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament
Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament es 

regiran pel previst en el present reglament.

Segona. Règim de les persones beneficiàries del servei.
Les persones que a l'entrada en vigor del present reglament siguen beneficiàries del SAD 

se subjectaran al que es preveu en aquest, mantenint-se el servei sempre que perduren les 
condicions que van donar lloc a la seua concessió. En cas contrari, es procedirà a la seua 
modificació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda expressament derogat el Reglament de Servei d'Ajuda a domicili publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 145, d'1 d'agost de 2013.
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DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor als 15 dies hàbils de la seua publicació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ANNEX I
Barem SAD

En els apartats «1. Autonomia personal» i «2. Situació sociofamiliar», les opcions A i B 
són excloents. Només s’aplicaran les puntuacions de «Persones amb dificultat per a la 
realització de les ABVD» o bé de «Famílies amb necessitat de suport familiar», en funció de 
la modalitat de prestació i de les característiques de la persona sol·licitant.

1 AUTONOMIA PERSONAL
A Persones amb dificultat per a la realització de les ABVD (mínim 4 punts per 

aprovar; màxim 38 punts)
A.1 Edat
Menor de 67 anys 2
Compresa entre 67 i 74 anys 3
Compresa entre 75 i 84 anys 4
85 anys o més 5
A.2 Certificat de grau de discapacitat
Sense grau de discapacitat 0
Discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65% 2
Discapacitat igual o superior al 65% i inferior al 75% 3
Discapacitat igual o superior al 75% 4
A.3 Situació de salut
A.3.1 Deterioració cognitiva (Pfeiffer)
Normal 0
Lleu 2
Moderada 3
Greu 4
A3.2 Autonomia per a les ABVD (Barthel)
Independent 0
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Dependència lleu 2
Dependència moderada 3
Dependència severa 4
Dependència total 5

A.4 Activitats instrumentals Ho fa per sí 
mateix 0

Necessita ajuda 
parcial 1

Necessita ajuda 
total 2

Prendre’s la medicació

Ús del telèfon

Utilitzar mitjans de transport

Preparar menjars

Maneig de diners

Fer la compra

Gestions economicoadministratives i 
sanitàries
Netejar i cuidar de l’habitatge

Llavar i cuidar la roba

Sol·licitar ajuda en situació d’emergència

TOTAL APARTAT 1.A

B Famílies amb necessitat de suport familiar (màxim 39 punts)
B.1 Membres de la unitat familiar amb discapacitat o dependència
Sense grau de discapacitat o Grau 0 Dependència 0
Discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%, o Grau 1 
Dependència

1

Discapacitat igual o superior al 65% i inferior al 75%, o Grau 2 
Dependència

2

Discapacitat igual o superior al 75%, o Grau 3 Dependència 3
B.2 Valoració per àrees Cap 0 Lleugeres 1 Moderades 2 Importants 3 Total

B.2.1 Situació sociosanitària
Simptomatologia psiquiàtrica i/o conductes 
addictives
B.2.2 Indicadors de desatenció de les persones menors d’edat
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Impossibilitat i incapacitat en hàbits 
alimentaris
Impossibilitat i incapacitat en hàbits higiènics 
i vestimenta
Dificultats en el seguiment sanitari
Dificultats en el seguiment escolar
Falta de criteris educatius
B.2.3 Organització domèstica
Dificultat o absència en les pautes horàries
Dificultats en l’organització del pressupost 
familiar
Dificultats en la realització i distribució de les 
tasques domèstiques
B.2.4 Dinàmica relacional
Dificultats en la relació de parella
Dificultats en la relació amb els menors
Conflicte família extensa i/o xarxa social

TOTAL APARTAT 1.B

2 SITUACIÓ SOCIOFAMILIAR
A Persones amb dificultats per a la realització de les ABVD (mínim 1 punt per 

aprovar; màxim 10 punts)
2.A.1 Situació de convivència
Viu amb familiars directes sense limitacions 0
Sol/a però té familiars directes que es responsabilitzen 1
Viu amb familiars directes amb limitació funcional o social 2
Sol/a però no té familiars directes que es responsabilitzen 3

TOTAL APARTAT 2.A.1
2.A.2 Xarxa de suport
Rep suport suficient i adequat 0
Es detecta necessitat de suport per a TD que no pot cobrir la seua xarxa de suport 1
Es detecta necessitat de cures personals en el domicili que no pot cobrir la seua 
xarxa de suport

2

No manté cap relació i manca de xarxa de suport 3
Situació no sostenible en l’entorn on viu 4
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TOTAL APARTAT 2.A.2
2.A.3 Relacions socials
Ix de casa i manté relacions amb familiars i amics 0
Ix del domicili però no manté relacions socials 1
No ix del seu domicili però manté relació amb familiars i amics 2
No ix del seu domicili i manca de xarxa social. Aïllament social 3

TOTAL APARTAT 2.A.3
B Famílies amb necessitat de suport familiar (màx. 5 ítems; màx. 9 punts)
2.B.1 Xarxa de suport (màxim 1 ítem; màxim 1 punt)
La unitat de convivència es troba integrada 0
Manté contactes regularment amb la família extensa 0
Manté contactes esporàdics amb la família extensa 1
2.B.2 Situació de convivència (màxim 1 ítem; màxim 1 punt)
Mono-marentalitat/Mono-parentalitat 1
Progenitors adolescents 1
Menors en acolliment amb iaios 1
2.B.3 Situació de violència (màxim 2 ítem; màxim 4 punts)
Víctima de violència de gènere 2
Persones menors d’edat víctimes de maltractaments 2
2.B.4 Altres: indicadors de risc o desemparament (màxim 1 ítem; màxim 3 punts)
Altres situacions que requereixen intervenció 1
Indicadors de desemparament modificables mitjançant l’aplicació, entre altres 
recursos, del SAD

3

TOTAL APARTAT 2.B

3 HABITATGE (màxim 4 punts)
3.1 Salubritat
Bones condicions de salubritat i conservació 0
Deficients condicions de salubritat i conservació 1
En condicions que poden comprometre la salut 2
3.2 Habitabilitat
Disposa de suficients condicions d’habitabilitat, sense barreres arquitectòniques i 
amb equipament suficient

0

Disposa de suficients condicions d’habitabilitat, però hi ha barreres 1
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arquitectòniques  i/o falta d’equipament
Dèficits no superables, en condicions d’habitabilitat, equipament bàsic i /o barreres 
arquitectòniques

2

TOTAL APARTAT 3

4 VALORACIÓ DEL RISC DE NO INTERVENCIÓ (màxim 2 punts)
No es detecta risc si no s’intervé 0
Hi ha risc lleu si no s’intervé 1
Hi ha risc greu si no s’intervé 2

TOTAL APARTAT 4

5 SITUACIÓ ECONÒMICA PER CÀPITA (mínim 2 punts per aprovar; màxim 6 punts)
Ingressos superiors als previstos com a causa de denegació en funció del nombre 
de membres (article 28.d)

0

71-100% del doble de l’IPREM mensual per a 1 sol membre; de 2,5 IPREM per a 
dos membres; i de 3 IPREM per a tres o més membres.

2

41-70% del doble de l’IPREM mensual per a 1 sol membre; de 2,5 IPREM per a 
dos membres; i de 3 IPREM per a tres o més membres.

3

Igual o menys del 40% del doble de l’IPREM mensual per a 1 sol membre; de 2,5 
IPREM per a dos membres; i de 3 IPREM per a tres o més membres.

4

Manca de recursos econòmics (substitueix amb PEIS, etc.) 6

TOTAL APARTAT 5
«

Segon.- Obrir un període d’informació pública i audiència als interessats durant un termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per a la presentació de les reclamacions i suggeriments que es consideren 
oportunes.

Tercer.- Entendre adoptat definitivament l’acord, en el cas de que transcorregut el període 
d’informació pública i audiència als interessats no es presente cap reclamació ni 
suggeriment.

Quart.- D’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, el text íntegre de l'ordenança, una vegada aprovat 
definitivament haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i no 
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entrarà en vigor fins que no es done compliment a aquest tràmit i haja transcorregut el 
termini previst en el art. 65.2 d’aquesta disposició legal.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde, Sr. Antonio Francés Pérez, o a qui legalment el substituïsca 
per a la firma dels documents necessaris en ordre a aquest acord.

6. 33672/2021 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚM. 5168 FINS 
A LA NÚM. 5769 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 25 de noviembre de 2021, núm. 5168, al 29 de diciembre de 2021, núm. 5769.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día abandona la sesión la Sra. 
interventora acctal.

7. 36437/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓ PER A SOL·LICITAR MÉS RECURSOS EN L'OFERTA DE L'ESCOLA OFICIAL 
D'IDIOMES

Sr. Alcalde: Crec que esta moció passava a declaració institucional amb el suport de tots 
els grups polítics, i per tant, el membre del Partit Popular llegirà la declaració. Senyora Payà, 
té la paraula.

Sra. Payá: Gracias alcalde, buenos días. Saludos a la Corporación y a todas las personas 
que nos siguen online. Paso a leer la declaración institucional.

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy es un centro docente público que imparte la 
enseñanza de idiomas dependiente de la Conselleria de Educación. 

La actual Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy tiene sus orígenes en el aulario dependiente 
de la EOI de Alicante que inició su andadura en octubre de 2004 y funciona como centro 
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independiente desde el curso 2006-2007. La oferta de idiomas ha sido la misma desde sus 
inicios. Actualmente la escuela imparte cuatro idiomas: alemán, francés, inglés y valenciano.  

La dirección del centro considera que implementar nuevos idiomas y niveles ayudaría a 
crecer y la convertiría en un centro de referencia en la ciudad y la comarca. 

Su objetivo es ampliar la oferta con los niveles B1 y B2 de valenciano (tanto en la sede 
como en la sección de Ibi) y el nivel A2 de italiano. Con toda seguridad este crecimiento de 
la escuela repercutirá muy positivamente en nuestra ciudad tanto a nivel económico 
(exportaciones, industria y servicios, ferias internacionales etc.), investigación (Aitex, UPV, 
Xarxa FP), turismo (apertura al mercado italiano) así como a nivel propiamente académico.

La implantación de italiano es una demanda recurrente de la población y es importante 
recalcar que hay en Alcoy una importante industria textil y cosmética que acude a ferias 
internacionales. Del mismo modo, la EOI Alcoy abarca a toda la comarca de L'Alcoià i El 
Comtat y también la Foia Castalla con importante industria juguetera y del plástico. FEDAC 
(Federación empresarial de L’Alcoià y El Comtat), que aglutina once asociaciones 
empresariales y tiene 615 empresas asociadas, ha emitido informe al respecto señalando 
que los sectores empresariales de la comarca consideran que el italiano es un idioma que 
beneficiaría a las empresas de la zona.

En lo que respecta al ámbito de la educación y la investigación, Alcoy cuenta con una oferta 
educativa amplia y variada que podría favorecerse de una formación en idiomas que 
permitiría a los estudiantes ampliar su currículum y realizar prácticas en el extranjero, lo cual 
revertiría en una mayor cantera de profesionales formados para trabajar en nuestra 
industria. Así mismo, tanto la Universidad Politécnica de Valencia-Campus Alcoy como la 
Xarxa FP realizan proyectos de investigación con Italia entre otros países y se beneficiarían 
de la formación en este idioma.

Xarxa FP es una asociación europea sin ánimo de lucro que reúne 38 ciudades de 15 
países. Xarxa FP organiza prácticas en empresa y visitas de estudio para estudiantes de 
FP, así como estancias de observación profesional para profesores en ciudades europeas 
miembros de la red.

Alcoy es integrante del Comité ejecutivo de Xarxa FP junto a ciudades como Roma, por lo 
que se mantiene una estrecha relación con esta ciudad con una colaboración tanto en el 
envío como acogida de profesores y alumnos. La implantación del italiano en la Escuela 
Oficial de Idiomas es valorada positivamente por esta red.

Por otro lado, la UPV (Campus de Alcoy), a través de su área de intercambio académico, 
mantiene una intensa actividad con sus socios de Italia que se materializa con intercambios 
de profesorado y alumnado. En los últimos 5 años han enviado 30 alumnos y 22 profesores 
de su campus a diversas ciudades de Italia. También reciben a profesores y alumnos 

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: 14157566227115757340 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

italianos. Así mismo, el campus mantiene una intensa actividad de investigación con 
universidades Italianas. 

En la ciudad hay varios centros educativos que están desarrollando programas Erasmus con 
destino Italia que también se beneficiarían de la implantación del italiano en la EOI Alcoy.

Finalmente, la oferta turística de la ciudad podría beneficiarse de profesionales formados en 
idiomas y la llegada de turistas internacionales sería un gran incentivo para el comercio y la 
hostelería de la zona.

El objetivo final es crear una escuela fuerte que atraiga a gente a la zona y que sea capaz 
de formar profesionales que puedan ampliar sus horizontes y traer riqueza y valor añadido a 
nuestras comarcas.

En lo que respecta a los espacios de los que dispone el centro, cabe señalar que se trata de 
un edificio grande con amplias aulas, accesibles, correctamente ventiladas y que dispone de 
material para equiparlas.

Por último, la solicitud de ampliar la oferta con los niveles B1 y B2 de valenciano (tanto en la 
sede como en la sección de Ibi) y el nivel A2 de italiano para la E.O.I. Alcoy cuenta con el 
aval de UPV Campus Alcoy, Xarxa FP, FEDAC, empresas del sector turístico y los 
ayuntamientos de Alcoy e Ibi.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación los siguientes puntos de

ACUERDO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte los recursos necesarios que hagan posible la ampliación de la oferta de 
idiomas en la E.O.I. Alcoy con la creación de dos cursos del nivel A2 de italiano.

 Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte la ampliación de la plantilla, en una plaza, para poder ampliar la oferta de 
valenciano».

8. 36446/2021 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE ACCESSIBILITAT EN LA PARADA D'AUTOBÚS DE L'AVINGUDA DE LA 
HISPANITAT, 39

Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
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«La parada del autobús urbano situada en la Avenida de la Hispanidad número 39 es una 
parada muy utilizada por los usuarios, lo que a priori significa que su ubicación es adecuada 
y necesaria.

La marquesina de la parada de autobús es necesaria para resguardar a los usuarios de la 
intemperie, pero la configuración actual de la acera deja, en la parte trasera de la 
marquesina, un paso para peatones muy estrecho, especialmente para las personas en 
sillas de ruedas o las que llevan carros de bebé.

Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento de Alcoy estudie la ampliación de la acera en la parada, 
ubicada en la avenida de la Hispanidad 39, para evitar que la marquesina del 
autobús continúe provocando problemas de accesibilidad al reducir el espacio de 
paso en la acera».

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Li acceptem el prec. És un espai que és complicat 
perquè hi ha molta acumulació de gent sempre, com vosté deia ací, i és una de les parades 
jo crec que més utilitzades. Sobretot intentem que l’accessibilitat no es veja afectada, però sí 
que estudiarem vore quina solució li podem donar perquè sí que és cert que hi ha una 
aglomeració de gent i a voltes hi ha situacions que no són les més aconsellables.

No si serà una ampliació de vorera, tampoc puc dir-li; però intentar buscar alguna solució 
perquè hi haja molt més espai en la zona.

Sr. Cantó: Agrair l’acceptació del prec. És una petició expressa dels veïns, sí que 
demanaríem que bé, que no tardaren massa temps en fer l’estudi, i després ja, evidentment, 
les millores necessàries. Gràcies.

9. 36452/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE SALUT PÚBLICA I LA SEUA 
UBICACIÓ EN TERRITORI VALENCIÀ 

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Bon any nou a tots els companys de Corporació i a la 
resta de gent que ens segueix per les xarxes socials. Llegiré sols els punts d’acord, ja que 
no hem aconseguit que fora una declaració institucional.
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El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció.

«Moció

La llei general de Salut Pública 33/2011 de 4 d’octubre, preveu la creació d’un Centre Estatal 
de Salut Pública adscrit al Ministeri de Sanitat, amb la comesa d'assessorament tècnic en 
matèria de salut pública i avaluació d'intervencions en salut pública en l'àmbit de 
l'Administració General de l'Estat. Així com treballs d'assessorament tècnic i científic i 
avaluació d'intervencions de salut pública en l'àmbit d'altres Administracions.

Aquest apartat de la llei de Salut Pública no havia tingut cap recorregut pràctic fins al passat 
mes de setembre, en què la ministra de sanitat anuncià l’inici d’una consulta pública relativa 
a l'avantprojecte de llei de creació del Centre Estatal de Salut Pública.

La pandemia de la Covid-19 ha posat al descobert, entre altres, les mancances en matèria 
de salut pública del nostre país, però també ens ha permet albirar la magnitud i complexitat 
dels reptes als que s’enfronta la salut de la població, alguns d’ells imminents.

L’esmentat centre, encara que adscrit al Ministeri de Sanitat hauria de ser un organisme 
autònom o agència amb l’autonomia funcional necessària per a la preparació i coordinació 
de la resposta davant situacions d'emergència sanitària, però també les competències 
d’anàlisi i estudi, d'avaluació de polítiques i intervencions públiques, d'assessorament tècnic 
i proposta de mesures a les autoritats sanitàries.

Aquest Centre hauria d’estar dotat amb personal de alta capacitació científica i tècnica i ser 
un centre d'excel·lència que reunisca les competències fins ara disperses de: vigilància en 
salut pública, avaluació de riscos i anàlisis de la situació en salut de la població espanyola, 
la preparació del sistema sanitari davant amenaces per a la salut pública, principalment de 
caràcter epidemiològic, i la coordinació de les respostes. El Centre s'encarregaria també del 
seguiment i avaluació de l'Estratègia de Salut Pública i d’altres estratègies, plans i 
programes amb impacte en la salut de la població..

Per altra banda, aquest organisme tècnic serviria per a facilitar una millor governança del 
Sistema Nacional de Salut i fomentaria mecanismes de cooperació entre els serveis 
assistencials i de salut pública de les comunitats autònomes, creant un espai de coordinació 
tècnica i intercanvi de bones pràctiques.

En aquest temps de durada de la pandèmia organitzacions com la Societat Espanyola de 
Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) i professionals sanitaris i de la salut 
pública s’han manifestat públicament a favor de la creació del Centre Estatal de Salut 
Pública. Aquesta reclamació ha tingut ressò en l’àmbit institucional i polític. Així, la Comissió 
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per a la Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés dels Diputats en el seu dictamen de 
21/07/2020 inclou en el punt 7 de l'Àrea de Sanitat i Salut Pública el següent: “Per a una 
millor governança del Sistema Nacional de Salut i fomentar mecanismes de cooperació 
entre els serveis assistencials i de salut pública de les comunitats autònomes, es crearà un 
Centre Estatal de Salut Pública i Qualitat Assistencial estudiant-se la fórmula jurídica més 
adequada, inclosa la possibilitat d'una Agència”. Aquest compromís va ser assumit pel 
Govern de la Nació a través del Reial decret 735/2020, de 4 d'agost, pel qual es 
desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat,

També ha segut recollida i portada al debat polític per el senador per Compromís Carles 
Mulet en una esmena a la moció “Sobre la necessitat de consolidar i finançar adequadament  
l’Atenció Primària de la Salut com a pilar fonamental del nostre sistema sanitari” que el grup 
socialista va presentar en el Senat el passat més de juny. El mateix senador de Compromís 
va reclamar, posteriorment, que aquest Centre Estatal de Salut Pública haguera d’estar 
ubicat al País Valencià.

Finalment a meitat del passat més d’octubre el Ministeri de Sanitat va anunciar que 
destinaria 13 milions d'euros a la Xarxa de Vigilància en Salut Pública, encarregada de 
recopilar i analitzar la informació sobre la qual es decideixen les actuacions sanitàries i al 
nou Centre Estatal de Salut Pública, l'organisme nacional que, des de dins del ministeri, 
elaborarà les polítiques del país en el camp sanitari.

I en efecte, en el avantprojecte de pressupostos generals de l’estat 2021, en el programa 
310a. Mecanismes de recuperació i resiliència, es diu que  “el necessari reforç del Ministeri 
de Sanitat de cara al control de possibles rebrots de la malaltia, així com davant l'aparició de 
noves malalties de potencial pandèmic, s'ha de completar amb la remissió pel Govern a les 
Corts Generals en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, d'un 
projecte de llei que regule el Centre Estatal de Salut Pública, d'acord amb el que es preveu 
en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

No obstant aquests pronunciaments i decisions polítiques i administratives, pensem que és 
necessari que des d’un àmbit més proper a la ciutadania com és el municipal, també es 
reivindique la creació d’aquest Centre Estatal de Salut Pública i específicament que els 
municipis valencians demanen que aquest Centre estiga localitzat en alguna de les ciutats 
del territori valencià, de conformitat a la tan actual  reivindicació de descentralització dels 
organismes estatals.

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

ACORDS
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PRIMER.- Instar al Govern d’Espanya a que accelere els tràmits per a la aprovació de la llei 
de creació del Centre Estatal de Salut Pública i dote al centre amb els recursos necessaris 
per a ser un centre d’excel·lència.

SEGON.- Instar a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat per a que reclamen 
que la ubicació del Centre Estatal de Salut Pública siga en una ciutat del territori valencià.

TERCER.- Remetre aquests acords al Govern d’Espanya, a les Corts Valencianes i al 
Consell de la Generalitat».

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

Sr. Jordi Martínez: Sembla que no és declaració institucional però crec que… hi ha 
intervencions, senyor Martínez.

Sr. Marcos Martínez: Jo no, per la meua part era només dir que jo estic a favor i que done 
suport a la moció, i que no hi havia quasi res més a discutir pel que estem parlant.

Sr. Abad: Gracias señor Martínez.

Desde luego, lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a Compromís por esta 
moción. Han aceptado una de las principales críticas que desde Vox venimos haciendo al 
Gobierno de España desde el minuto uno de la pandemia, y no es otra que la del comité de 
expertos anunciado por Sánchez y por cuyo asesoramiento se tomaban las desastrosas 
decisiones que se impulsaban y cuyo asesoramiento se tomaban y que… a la postre el 
propio presidente admitió que era un fraude y que no existía tal comité.

Lástima que el único diputado nacional que tienen, el señor Baldoví, no sea más que un 
palmero de Sánchez que acata las ordenes a cambio de falsas promesas presupuestas año 
tras año.

Pero es que es más, leyendo detenidamente su moción, lo que ustedes defienden es que se 
cree un organismo que instruya a las comunidades autónomas en materia sanitaria, lo que 
en definitiva vuelve a dar la razón a Vox en dos cosas:

 La primera es que hay que caminar en el sentido de devolución de las competencias 
sanitarias al Estado central, visto el absoluto y rotundo fracaso de tener 17 sistemas 
sanitarios distintos que, en muchos casos, han tomado caminos opuestos en el 
tratamiento de la crisis sanitaria, haciendo que haya españoles de primera y 
españoles de segunda.
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 Lo segundo es, por lo que se ve, ustedes no confían en absoluto en las decisiones 
de la consellera Ana Barceló y que pretende crear otro chiringuito más para intentar 
que alguien de verdad pueda entender algo y lo tutele.

Desde luego solo por verles las caras a los representantes del PSOE en este pleno 
merecería la pena votar a favor de esta moción, pero no lo vamos a hacer. No vamos a 
apoyar la creación de ningún organismo más, cuando lo único que se tenía que haber hecho  
es crear un verdadero comité de expertos, científicos de primer orden, en lugar de dejar 
nuestras vidas en manos de unos políticos que únicamente han demostrado ser serviles a 
sus amos y no a los intereses generales. Y si no, que se lo digan a Illa con su huida hacia 
Cataluña. Muchas gracias.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies senyor Abad, no hi ha cap… contestació senyor Ivorra?

Sr. Ivorra: Mire, senyor Abad. Defensar el territori valencià, defensar un acord que hi ha a 
nivell de l’Estat, ni hi ha cap problema. És un acord que va prendre el Partit Socialista amb el 
govern d’Unidas-Podemos i que la majoria de partits vam donar suport. No és una qüestió 
que siga de Compromís o deixe de ser de Compromís, per a palmeros ja estan vostés en les 
Corts, que és el que fan muntant eixos ciris que munten, i aleshores, degraden la política. 
Eixa és la qüestió verdadera.

Mire, ací estem defensant tots els que estem ací que votàvem a favor, que una oficina que 
s’ha decidit muntar a nivell de l’Estat espanyol puga vindre a territori valencià. Defensar, 
nosaltres, com a Compromís defensem com més coses puguen tindre al País Valencià, 
millor que millor, més defensa, milloraran els serveis dels nostres conciutadans.

No hi ha res més, vostés veuen coses on no hi ha, no podem defensar més. Faça-s’ho 
mirar, és interessant que vinguen les qüestions… les oficines a la Generalitat Valenciana, al 
territori valencià o com vosté vullga dir-li.

Sra. Rosa García: Como suele ocurrir con las mociones cuya ejecución depende de otras 
instituciones que no son el propio ayuntamiento, cada partido político cuenta con las 
referencias de sus compañeros en Valencia, en Madrid o en Europa, por ese motivo, es fácil 
que conozcan de antemano que Ciudadanos va a votar a favor de esta moción.

Ahora bien, no puedo dejar pasar mi intervención sin expresar las dudas que a mis 
compañeros les causa la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Dudas que no 
versan tanto por su constitución, sino como por qué conlleva crearla y para qué; puesto que 
en opinión de Ciudadanos, la formación de esta agencia debe pivotar sobre aspectos 
técnicos y sus aportaciones tener un carácter transversal. Este organismo debería ofrecer 
respuesta a cuestiones como las preocupaciones ciudadanas en materia de salud, las 
desigualdades territoriales en materia sanitaria, la sanidad exterior de España en lo que se 
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refiere al tráfico de pasajeros y mercancías, la vacunación territorial, con un modelo único 
nacional, y la necesidad de combatir las noticias falsas y la desinformación.

También quiero hacer hincapié en que la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública ya contemplaba la creación de este centro, y ahora, ante su inminente puesta en 
marcha, mis compañeros en Madrid han solicitado respuesta escrita sobre la estructura 
prevista por el Ministerio de Sanidad para el futuro centro, así como explicación de los 
planes sobre la dotación presupuestaria para el mismo, teniendo en cuenta tanto recursos 
logísticos como humanos y financieros, además del sistema que tiene previsto para la 
selección de la persona que estará a cargo de él. 

Y tenemos más dudas, entre ellas queremos saber si el gobierno contempla que el nuevo 
centro asuma competencias o incluso estructuras de otras agencias, centros e instituciones 
existentes actualmente en materia de salud pública y vigilancia epidemiológica, y de ser así, 
que agencias, centros e instituciones se verían afectados. En caso negativo, demandamos 
saber cómo tiene previsto el gobierno garantizar la coordinación interinstitucional y evitar 
duplicidades, ya que consideramos que se debería aprovechar la lección aprendida de la 
pandemia para que no se produzca una mayor fragmentación institucional que pueda 
provocar problemas de coordinación entre agencias y centros encargados de la vigilancia 
epidemiológica, de preparar nuestra economía y nuestra sociedad ante posibles 
emergencias sanitarias, y de diseñar planes de alerta y respuesta ante las mismas con la 
mayor rapidez posible. 

En concreto Ciudadanos propone que sea una agencia española de salud pública la que 
asuma las funciones que tiene en la actualidad el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de 
Sanidad Ambiental y el Centro Nacional de Medicina Tropical. Además, proponen que las 
competencias de sanidad animal y vegetal las ejecute sanidad. Gracias.

Sr. Acalde: Per acabar… Per tant, passem a votació la moció.

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal COMPROMIS 
ALCOI.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i del regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), i amb el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX (1), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Compromís Alcoi.
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10. 36455/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC PLACA COMMEMORATIVA 9 GENER

Sr. Ivorra: Sí, retirem ja el punt de… el prec este perquè se’ns va informar el dimarts passat 
que el proper dia 9, el diumenge, es posarà la placa. Donar les gràcies al govern malgrat la 
reiteració de vegades que hem portar a aquest plenari que s’havia acordat i no s’havia portat 
a terme. Gràcies.

El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, grup proponen de la pregunta-
prec, retira este punt del l’ordre del dia.

11. 36458/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC -COMMEMORACIÓ FUNDACIÓ ALCOI

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

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al passat maig, Compromís va presentar una moció per organitzar i celebrar la Fundació de 
la ciutat d’Alcoi el 25 de març. Moció que va ser aprovada amb els següents punts:

- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes institucionals, com lliurament de 
premis a entitats o persones, medalles d’honor o fills predilectes.

- Que l’Ajuntament d’Alcoi organitze un seguit d’actes populars perquè el poble d’Alcoi 
assumisca la data com a part de la seua cultura, basant-se en determinades accions 
encaminades a popularitzar-la.

- Que l’Ajuntament d’Alcoi s’encarregue de la redacció de material escolar i campanyes 
educatives pel que fa a la història de la fundació. Com a recursos per a centres educatius i 
culturals.

PREGUNTES

 En quin punt es troba la realització d’aquesta moció?»

Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, molt bon dia a totes i a tots, i bon any.

Eh, està encara treballant-se sobre tot el material que vol fer-se i que vol distribuir-se. Sí que 
és veritat que... en la segona pregunta em parlen si s’ha informat al Consell de Cultura; el 
que volem és precisament passar-ho pel Consell de Cultura.
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Sr. Ivorra:

 «S’ha informat al Consell de Cultura d’aquest tema? En cas negatiu quan té pensat 
informar al Consell de Cultura per a que comence a treballar?»

Sr. Llopis: No, no s’ha informat encara. Extraoficialment sí que s’ha parlat amb les diferents 
comissions, però no se’ls ha traslladat la proposta definitiva. I, el que proposem o el que 
volem és, en el proper consell, que serà aquest mes de gener, puguem traslladar-ho i 
treballar-ho conjuntament.

Sr. Ivorra:

 «Té pensada la regidoria celebrar enguany aquesta efemèride?»

Sr. Llopis: La intenció és que sí.

Sr. Ivorra: Aleshores passem al prec.

«PREC

Sol·licitem que l’Ajuntament d’Alcoi que per a la pròxima celebració de la data de Fundació 
de la nostra ciutat confeccione un programa digne i acorde amb la rellevància del fet històric, 
conjuntament amb el Consell de Cultura».

Sr. Llopis: Com hem dit, estem treballant en aquesta línia i la intenció és fer partícip al 
Consell de Cultura per a commemorar-ho i celebrar-ho de la forma més digna.

Sr. Ivorra: Gràcies.

12. 36468/2021 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC EMPRESA PUBLICA

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta les següents preguntes-precs.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ens hem assabentat que s’han presentat al·legacions per a la Creació d’una Societat de 
Gestió de Serveis Públics a l’Ajuntament d’Alcoi. Entre d’altres coses es demana s’incloga 
a l’expedient administratiu i es realitzen les modificacions, mitjançant un annex inclòs a la 
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memòria, d’un estudi exhaustiu de viabilitat, un coneixement exacte de la plantilla 
necessària, un llistat del personal subrogat, condicions laborals, sou, i consentiment 
d’aquests treballadors/es del Complexe Esportiu Eduard Latorre.

Davant aquestes al·legacions, i les, sembla que evidents carències de la memòria 
presentada, fem les següents 

PREGUNTES

 Va a subrogar-se el personal actual?

En cas afirmatiu:

◦ Hi ha relació de tots els treballadors/es que han de formar part d’aquest annex?

◦ Quines seran les noves condicions laborals?

◦ Quin serà el nou sou d’aquests treballadors/es?

◦ Estan els treballadors/es d’acords amb les noves condicions? Hi ha personal en 
contra?

En cas contrari:

◦ Quines seran les noves condicions laborals?

 Entenem que per gestionar l’empresa pública serà necessària la contractació de més 
personal. És per això que volem saber:

◦ Quins són els nou llocs de treballs que van a crear-se / necessitar-se? Volem un 
llistat detallat.

◦ Volem saber quin serà el procés de contractació que es farà per a aquests llocs 
nous.

1. Tenint en compte els llocs de treballs subrogats i les noves places de treballs 
necessàries:

◦ Quin serà el cost total mensual segons les previsions establertes? Volem Còpia.

Finalment, i tenint en compte que la creació d’aquesta nova empresa pública inclourà 
diverses funcions, i davant el fet que el Govern municipal ha anunciat diverses vegades la 
seua intenció d’inversió a favor de les energies renovables i la reducció d’emissions a la 
nostra ciutat, formulem el següent

PREC

Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga, dins de l’Empresa Pública, l'epígraf corresponent a 
l’apartat de generació energètica, per poder ser productora i distribuïdora d’energia 
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renovable per a la ciutat, fomentant així l’estalvi econòmic i energètic, no sols dels edificis i 
enllumenat públic, sinó també la possibilitat de poder proveir el veïnat com a Comunitat 
Local Energètica.

La Sra. Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi llig el següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ens hem assabentat que s’han presentat al·legacions per a la Creació d’una Societat de 
Gestió de Serveis Públics a l’Ajuntament d’Alcoi. Entre d’altres coses es demana s’incloga 
a l’expedient administratiu i es realitzen les modificacions, mitjançant un annex inclòs a la 
memòria, d’un estudi exhaustiu de viabilitat, un coneixement exacte de la plantilla 
necessària, un llistat del personal subrogat, condicions laborals, sou, i consentiment 
d’aquests treballadors/es del Complexe Esportiu Eduard Latorre.

Davant aquestes al·legacions, i les, sembla que evidents carències de la memòria 
presentada, fem les següents 

PREGUNTES

 Va a subrogar-se el personal actual?»

Sr. Alcalde: Formula totes les preguntes?

Sra. Guillem: Però, no puc fer-les una a una?

Sr. Alcalde: Doncs, conteste a totes les preguntes, perquè la resposta és la mateixa. Ara 
el...

Sra. Guillem: En cas afirmatiu...

Sr. Alcalde: No, estic contestant. Vaig a contestar-li.

La fase en què estem s’ha exposat al públic l’acord de la comissió de creació de l’empresa 
pública, publicant-se els estatuts, i quan passe l’expedient de creació i constitució de 
l’empresa pública, conjuntament amb els serveis que van a assumir-se per part d’aquesta, 
apareixerà tota la informació que demanen vostés en les seues preguntes. Per tant, no puc 
contestar ara a eixes preguntes perquè no estem en eixa fase del procediment, i quan 
estiga, se’ls aportarà. 

Ara, si vol formular-les, però clar, la resposta val per a totes.

Sra. Guillem: Val.
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«Finalment, i tenint en compte que la creació d’aquesta nova empresa pública inclourà 
diverses funcions, i davant el fet que el Govern municipal ha anunciat diverses vegades la 
seua intenció d’inversió a favor de les energies renovables i la reducció d’emissions a la 
nostra ciutat, formulem el següent

PREC

Que l’Ajuntament d’Alcoi incloga, dins de l’Empresa Pública, l'epígraf corresponent a 
l’apartat de generació energètica, per poder ser productora i distribuïdora d’energia 
renovable per a la ciutat, fomentant així l’estalvi econòmic i energètic, no sols dels edificis i 
enllumenat públic, sinó també la possibilitat de poder proveir el veïnat com a Comunitat 
Local Energètica».

Sr. Alcalde: La veritat és que no entenc molt bé perquè formulen el prec, perquè vostés 
tenen còpia de la proposta d’estatuts en l’objecte social de l’empresa pública en què apareix 
entre els objectes de l’empresa pública la producció i distribució d’energia verda dins del 
terme municipal d’Alcoi. Si volen presentar el prec per dir «açò els fa gràcia a Compromís»... 
si volen? Però que sàpiguen que ja està inclosa eixa activitat, que està inclosa abans que 
vostés formularen el prec i, per tant, s’accepta, però no perquè ho formulen votés sinó 
perquè era una dels objectius que tenia este govern a l’hora de plantejar l’empresa pública.

Sra. Guillem: Gràcies. El prec, com vosté vorà, el que està dient és com a comunitat local 
energètica. Nosaltres, el que volem fomentar és que, evidentment la lluita contra el canvi 
climàtic és una de les bases de la política local i, per tant, com a tal, i suposant que dins 
d’aquest ajuntament això ja estava, vull dir, que ens ho creiem, d’acord! Per tant, la única 
diferència era un pas més enllà, i era si pot veure’l, era la creació de la comunitat local 
energètica.

Sr. Alcalde: Crec que no entén molt bé com funciona la comunitat local energètica. És la 
suma de diferents actors per a produir i subministrar energia. Eixe paper l’ha de jugar 
l’empresa pública formant part de comunitats energètiques locals, però no pot ser l’empresa 
pública una comunitat energètica local perquè, necessàriament, necessita i requereix 
d’altres actors que se sumen al projecte, com està treballant este govern, concretament en 
un projecte en el que ja volem participar com a comunitat energètica local conjuntament amb 
empreses i institucions de Cotes Baixes. Per tant, legalment és impossible que una empresa 
pública siga, per sí mateixa, comunitat energètica local, i, per tant, no pot aparèixer en els 
estatuts; sinó que una vegada l’empresa pública local, i tenint entre els seus objectes la 
producció i distribució d’energia verda, podrà sumar-se a altres actors, com a empresa 
pública, i conformar una, dos o cinquanta comunitats energètiques locals. Per tant, no 
s’accepta el prec.
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13. 36431/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA-PREC SOBRE COMUNICACIONS A LA CIUTADANIA EN MATÈRIA DE 
TRÀNSIT

El Grup Municipal Podem va presentar les següents preguntes-prec:

«En primer lloc, des de Podem Alcoi volem agrair l’acceptació i aplicació de la proposta 
presentada en el ple del passat mes d’octubre respecte a la falta d’informació a la ciutadania 
en matèria de trànsit, encara que, hem de reiterar la sol·licitud.

Durant el diumenge dia 19 de desembre, es va celebrar la Mitja Marató, activitat que 
comportava diferents talls de trànsit, prohibicions d’estacionament i suspensió del servei de 
l’autobús urbà.

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

Aquesta situació torna a repetir-se, i són moltes les ocasions en les que la desinformació en 
quant a canvis de ruta, horaris d’autobús i talls de trànsit o canvis de sentit ocasionats per 
diferents obres i esdeveniments, queden sense arribar a la ciutadania.

En aquesta ocasió concretament, es van posar avisos en paper en els accessos a garatges, 
però no en els portals de les cases, es va instal·lar senyalística indicant la prohibició 
d’estacionar, sense alternativa d’on poder deixar els vehicles, no hi havia informació el dia 
abans de l’activitat dels possibles talls o retencions en punts pròxims al recorregut, ni 
d’alternatives per a poder circular per la ciutat. En tot cas, aquestes informacions, estaven 
disponibles en les xarxes, pocs dies abans de la celebració de l’esdeveniment.

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

1.- Quins són els requisits en matèria d’informació a la ciutadania que des del govern 
municipal es marquen per a l’organització d’activitats d’aquest tipus?

2.- Quin control hi ha des del govern municipal de la preparació i organització d’aquestes 
activitats?
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3.- Quines són les vies de comunicació utilitzades pel  govern municipal per a mantindre 
informada a la població dels canvis i talls de trànsit que es produeixen amb motiu de les 
diferents activitats programades?

4.- Considera que són suficients per evitar a la població situacions de desinformació com les 
esmentades amb les molèsties que comporten?

5.- Té previst el govern municipal reforçar i ampliar la comunicació en aquest sentit, perquè 
la població dispose de la informació necessària per a la seua organització?

En cas contrari, realitzem el següent prec:

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

- Que l’ajuntament d’Alcoi oferisca alternatives de circulació, d'accés i estacionament, dins 
de les possibilitats, per a minimitzar les molèsties a la població en aquestes situacions».

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

«En primer lloc, des de Podem Alcoi volem agrair l’acceptació i aplicació de la proposta 
presentada en el ple del passat mes d’octubre respecte a la falta d’informació a la ciutadania 
en matèria de trànsit, encara que, hem de reiterar la sol·licitud.

Durant el diumenge dia 19 de desembre, es va celebrar la Mitja Marató, activitat que 
comportava diferents talls de trànsit, prohibicions d’estacionament i suspensió del servei de 
l’autobús urbà.

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

Aquesta situació torna a repetir-se, i són moltes les ocasions en les que la desinformació en 
quant a canvis de ruta, horaris d’autobús i talls de trànsit o canvis de sentit ocasionats per 
diferents obres i esdeveniments, queden sense arribar a la ciutadania.

En aquesta ocasió concretament, es van posar avisos en paper en els accessos a garatges, 
però no en els portals de les cases, es va instal·lar senyalística indicant la prohibició 
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d’estacionar, sense alternativa d’on poder deixar els vehicles, no hi havia informació el dia 
abans de l’activitat dels possibles talls o retencions en punts pròxims al recorregut, ni 
d’alternatives per a poder circular per la ciutat. En tot cas, aquestes informacions, estaven 
disponibles en les xarxes, pocs dies abans de la celebració de l’esdeveniment.

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

1.- Quins són els requisits en matèria d’informació a la ciutadania que des del govern 
municipal es marquen per a l’organització d’activitats d’aquest tipus?»

Sra. Sanjuán: Bon dia, gràcies senyor alcalde. Bon dia a tots i a totes i bon any a tots.

Depenent de l’esdeveniment, primerament avisar els veïns que tenen guals i ho viuen en el 
transcurs de l’activitat corresponent, per a la celebració de l’activitat que siga.

Després, si hi ha talls o restriccions en els aparcaments, es posa senyalística per informar 
els usuaris de la proximitat i condicions de l’esdeveniment; sempre intenta avisar-se a tots 
els que estan al carrer. Sabem que moltes voltes, o no passen o no ho veuen o no es llig, 
però la senyalística es posa.

Sr. Santiago:

«2.- Quin control hi ha des del govern municipal de la preparació i organització d’aquestes 
activitats?»

Sra. Sanjuán: Normalment cada departament, depenent de l’activitat que vaja a realitzar-se 
és el que demana el permís a Policia per demanar el que es necessita en cada ocasió, i 
aquests departaments són els que porten el seguiment d’eixa activitat.

Sr. Santiago:

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

Sra. Sanjuán: Les vies de comunicació són, principalment les xarxes, tant de l’Ajuntament 
com dels diferents departaments, així com la senyalística que he explicat abans.

Sr. Santiago:

«4.- Considera que són suficients per evitar a la població situacions de desinformació com 
les esmentades amb les molèsties que comporten?»
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Sra. Sanjuán: Mai són bastants. Perquè sempre hi haurà ciutadania que d’una forma o 
d’una altra, no veja o bé xarxes, o bé els senyals o la cartelleria i informació que posem.

Sr. Santiago:

«5.- Teniu previst reforçar o ampliar quest tipus de comunicació?»

Sra. Sanjuán: Sí, som conscients que de vegades aquestes situacions generen 
inconvenients i problemes als veïns i veïnes de la nostra ciutat, i per això el nou contracte de 
senyalística de la ciutat està prevista la instal·lació de diferents pantalles en les quals anirà 
reproduint-se la informació que puga afectar la nostra població en general, bé siga de talls 
de trànsit, d’obres, d’incidències, de qualsevol tipus que siga d’interès per a la ciutadania. 
Així mateix, al plec de condicions de la nova licitació del servei del bus, també anem a 
incloure que, a les mateixes pantalles de les marquesines dels autobusos, aquesta 
informació també puga aparèixer a eixes pantalles perquè la gent usuària dels autobusos, 
que normalment són les que més poden tindre aquesta problemàtica, puguen vore a les 
parades d'autobús aquesta informació.

Sr. Santiago: Aleshores, entenem que accepten el prec.

Sra. Sanjuán: L’accepte a mitges, perquè sí que... sí que accepte perquè podem acceptar  
que es faça una reorganització del trànsit i de més; perquè això, a més es fa. El que no puc 
acceptar és l’estacionament, perquè si moltes voltes per poder... cada persona aparca en un 
lloc o en un altre, jo no puc dir-li a u «no, no, vosté reservat el lloc ací». Això no, no ho 
podem acceptar.

Sr. Santiago: Clar, evidentment, quan es realitza algun tipus d’esdeveniment a la ciutat, 
alguna activitat, doncs, això genera tensions, això és una realitat; aleshores, des de Podem 
demanem que s’intensifique tot tipus d’informació, sobretot a peu de carrer perquè hi ha 
molta gent que no té accés a les xarxes socials, i que es puga fer amb el màxim temps 
possible.

Comentàvem el cas de la mitja marató. Contava el cas de la mitja marató perquè jo entenc 
que, per falta de recursos, doncs, no es va poder, sobretot en els encreuaments, facilitar a la 
gent alternatives per a poder sortir, perquè va haver-hi gent que no va poder sortir o va 
tindre moltes dificultats. Llavors, tot el que facilite el dia a dia de la gent, també en situacions 
com aquesta, des de Podem entenem que és una obligació de l’administració pública; per 
tant, vostés afirmen que van a intensificar eixa informació entenc jo que a peu de carrer, no 
està de més que també es puga fer un porta a porta perquè això sempre arriba molt més a 
la ciutadania, i només per matisar o puntualitzar, l’activitat que... bé l’adoració crec que 
també ha generat una sèrie de discussions, de disconformitats o de queixes per part del 
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veïnat de la zona. Llavors, crec que aquestes coses ens han de servir per continuar 
madurant i que no tornen a passar. 

Sra. Sanjuán: Correcte, estem d’acord amb la gran majoria del seu prec, estem d’acord 
perquè intentarem intensificar aquesta informació; però també hem de ser conscients que 
mai plou a gust de tots, i d’una manera o d’una altra sempre hi haurà gent que no estarà 
conforme amb com es fan les coses. Sempre s’intenta fer de la millor manera possible, 
intensificarem que aquesta informació puga arribar a tots els ciutadans, sobretot als que els 
afecte aquesta activitat. I ja li dic, li accepte el prec, en eixe sentit sí.

14. 36435/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA-PREC SISTEMA SDDR

El Grup Municipal Podem presenta les següents preguntes-prec.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de Podem vam presentar en desembre de 2020 una proposta per a marcar un full de 
ruta per estudiar i avaluar les experiències municipals satisfactòries d’altres municipis amb la 
implantació de SDDR (Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’envasos) per a poder 
portar-les a la nostra ciutat i iniciar així un camí cap a una gestió dels residus més 
sostenible, responsable i que fomente l’economia circular i la reducció de residus. El Govern 
municipal va acceptar la nostra proposta i es va comprometre a estudiar aquestes 
experiències per poder portar aquest model a la nostra ciutat.

Un dels entrebancs que segons la regidoria podíem trobar, era l’absència d’un marc 
normatiu estatal que obrira la porta a el desenvolupament d’aquest model.

Gràcies a la valenta i ambiciosa Llei de Residus aprovada pel govern de coalició, ja 
disposem d’aquest marc favorable perquè els ajuntaments i altres administracions puguen 
apostar per aquest model més responsable i sostenible i que ens permet reduir 
considerablement els residus que generem.

Per l’exposat, preguntem:

 Quines accions s’han portat a terme des de la regidoria de transició ecològica per 
estudiar experiències satisfactòries amb el sistema SDDR?

 S’ha valorat replicar-les a la nostra ciutat?

 Quins són els motius per prendre o no aquesta determinació?
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Davant del canvi de marc normatiu a l’Estat Espanyol amb la nova llei de residus, realitzem 
els següents precs:

 Que la regidoria convoque el Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient el 
més aviat possible.

 Que la regidoria porte a aquest Consell la proposta d’implantació del SDDR per 
treballar-la de forma participada en aquest espai».

Llig les preguntes-prec el Sr. Ferràndiz, regidor del Grup Municipal Podem. 

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de Podem vam presentar en desembre de 2020 una proposta per a marcar un full de 
ruta per estudiar i avaluar les experiències municipals satisfactòries d’altres municipis amb la 
implantació de SDDR (Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’envasos) per a poder 
portar-les a la nostra ciutat i iniciar així un camí cap a una gestió dels residus més 
sostenible, responsable i que fomente l’economia circular i la reducció de residus. En aquell 
moment el Govern municipal va acceptar la nostra proposta i es va comprometre a estudiar 
aquestes experiències per poder portar aquest model a la nostra ciutat.

Un dels entrebancs que podríem trobar, era l’absència d’un marc normatiu estatal que obrira 
la porta a desenvolupar aquest tipus de model.

Gràcies a la valenta i ambiciosa Llei de Residus aprovada pel govern de coalició, ja 
disposem d’aquest marc favorable perquè els ajuntaments i també altres administracions 
puguen apostar per aquest model que, com deia, és més responsable i sostenible i ens 
permet reduir considerablement els residus que generem.

Per l’exposat, preguntem:

 Quines accions s’han portat a terme des de la regidoria de transició ecològica per 
estudiar experiències satisfactòries amb el sistema SDDR?»

Sr. Silvestre: Sí, bon dia. Gràcies senyor alcalde, bon dia i bon any a tots els que ens 
seguixen per xarxes, companys i companyes de Corporació. 

Bé, sabeu, jo ho vam comentar l’altra vegada el sistema este de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos que funciona a diferents  països de la Unió Europea com Alemanya, Croàcia, 
Dinamarca, Països Baixos, etc. S’ha de tindre en compte que en tots estos sistemes que 
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estan funcionant, i estan funcionant molt bé, són els productors que posen en el mercat els 
envasos, tant reutilitzables com reciclables, els que hauran de cobrar als seus clients fins al 
consumidor final, i en concepte de dipositar una quantitat fixa per cada unitat d’envàs 
comercialitzada. A més, queden obligats a acceptar la devolució-retorn dels envasos buits 
comercialitzats per ells, i a retornar-li al consumidor la mateixa quantitat cobrada en un 
moment de la venda. Per això, els supermercats, xicotets comerços o gasolineres hauran de  
gestionar la recollida dels envasos buits retornats pel consumidor, manualment, per part del 
personal de l’establiment o a través de màquines automàtiques de retorn.

La documentació tècnica que acompanya el reial decret que ha fet vosté menció abans 
proposa, fins i tot, un mínim de màquines que aquests establiments estarien obligats a 
instal·lar en funció de la seua grandària.

Nosaltres, en tot aquest tema, i ja ho hem dit des del principi, sempre anem de la mà del 
consorci. I com bé has dit, s’ha marcat alguna orientació, la major part d’estos SDDR que ve 
en este reial decret, que a més a més, l’exposició pública finalitzava el 28-01-2021, i, a més 
a més, en les Corts hi ha una proposició de llei de Prevenció dels Residus en què es crea 
este SDR, ací els falta una D que ara després explicarem.

És a dir, en definitiva, estos sistemes que pensem que ara, de la mà d’aquesta llei 
s’implantaran, tenen una sèrie de problemes en la gestió, perquè saps que ací a Alcoi tenim 
una experiència, que és la del mercat de Sant Roc, i que hem treballat molt amb ells, i tenen 
un problema de gestió perquè al final dona molts problemes la màquina. S’ha d’estar 
contínuament damunt d’ella. Aleshores, ha de ser un sistema que estiga estandarditzat i 
estiga recolzat per la mateixa conselleria, o bé pels diferents productors per a poder-ho fer.

En local nosaltres hem vist, hem plantejat eixa dificultat, i en tot moment i en totes les 
reunions que fem en el consorci, insistim en com està este tema i que volem que siguen els 
mateixos consorcis també, des de la Generalitat, els que impulsen aquells sistemes de 
SDDR. Perquè pensem que al final, que recaiga tot sobre els ajuntaments, pot crear un 
problema de no donar el servei vàlid i que açò siga contraproduent i la gent es desencante 
en aquest sentit.

Jo crec que, igual li he contestar ja un poc a totes les preguntes, per això hem valorat, de 
moment... sí que hem estudiat també, breument i ja acabe, el sistema este de Reciclos que 
s’ha instaurat a València, i que no fa un retorn de diners, sinó que al final fa un altre sistema 
perquè la ciutadana isca beneficiada amb uns bons i altres coses; però sí que pensem que 
el què està funcionant en els països europeus és el correcte, perquè al final tu pagues per 
l’envàs i després t’ho retornen, i d’esta manera mai es perden.

Sr. Ferrándiz: Sí, com vosté ha comentat, no li faig les altres dos preguntes perquè me les 
ha contestat les tres en la seua primera intervenció. 

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: 14157566227115757340 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

Bé, jo entenc que és cert que és dificultosa i que té una envergadura important i que no és 
senzill desenvolupar aquest tipus de models; però sí que és cert que, a poc a poc, ens estan 
donant els passos i s’estan establint els marcs normatius, com comentava abans, perquè 
puguem començar a estudiar i avaluar seriosament aquestes experiències i plantejar-nos 
que este model es puga portar a la nostra ciutat.

Estic completament d’acord amb vosté que és una qüestió que no ha recaure únicament en 
els ajuntaments, perquè és cert que hi ha més agents que intervenen en aquesta qüestió i 
que s’han de tindre en compte, i em sembla perfecte; però com li comentava, sí que pense 
que podem donar passos més... seguir donant passos endavant per a tractar que algun dia 
aquest model, doncs, siga una realitat a la nostra ciutat i, per tant, li voldria realitzar els dos 
precs, i és:

 «Que la regidoria convoque el Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient el 
més aviat possible.

 Que la regidoria porte a aquest Consell la proposta d’implantació del SDDR per 
treballar-la de forma participada en aquest espai, que de fet té una comissió 
específica per la qüestió dels residus, i pensem que ací i amb la resta de membres 
que formen part del Consell i d’eixa comissió, doncs pot ser l’espai adient on seguir 
treballant en aquesta qüestió».

Sr. Silvestre: Sí, evidentment anem a acceptar el prec. En primer lloc, perquè volem posar 
en marxa ja al més aviat possible eixe consell, i que és un tema com altres que hem 
comentat en algunes ocasions, que pot estar bé tractar-ho en este consell. Jo voldria tan 
sols afegir que això, els SDDR en l’actualitat és una alternativa que trien els fabricants de 
productes. Les administracions competents en recollir i tractar residus, en l’única cosa que 
ens podem beneficiar d’estos sistemes és en el que els ciutadans no dipositen els residus en 
els contenidors i siga el fabricant del producte el que s’encarregue de tota la logística, la qual 
cosa estaria molt bé perquè ajudaria i contribuiria a una major selecció de tots estos 
envasos que hui en dia ja sabem que en el contenidor groc, en el contenidor dels envasos, 
doncs, de vegades, es forma una barreja molt gran, i no és tan fàcil. 

Però, crec que nosaltres també estarem de la mà, torne a repetir, de la mà del consorci, 
estarem amb el que marque la legislació, que pensem que en este sentit sí que serà molt 
concreta i ajudarà a instaurar-ho, i que també els trien els agents econòmics entre les 
alternatives que va a facilitar esta norma.

Torne a insistir un poc amb l’exemple de Reciclos este de València, que van de la mà 
d’Ecoembes, i estudiarem també o preguntarem a vore la possibilitat que potser es puga 
traslladar una experiència d’eixe tipus ací. Gràcies.
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15. 36442/2021 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA-PREC CREACIÓ MARKETPLACE LOCAL

El Grup Municipal Podem presenta les següents preguntes-prec:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Un dels acords polítics que des de Podem vam assolir amb el govern municipal per a 
l’aprovació del Pressupost Municipal de 2021, va ser la creació d’un marketplace local per 
als comerços de la nostra ciutat.

Des de Podem entenem que aquestes plataformes suposen una oportunitat molt important 
per als comerços locals gràcies a la digitalització i les TIC. A més a més, a hores d’ara 
comptem amb moltes experiències que ens poden permetre afrontar el repte amb garanties i 
amb èxit.

Per l’exposat, preguntem:

- Quines han sigut les accions que ha portat a terme la regidoria corresponent per al 
desenvolupament d’aquesta plataforma?»

Sra. Moltó: Nosaltres vam presentar a les entitats comercials i als comerciants que tenim 
enregistrats en el nostre portal, al voltant d’uns 900 comerços de la nostra ciutat, la 
possibilitat d’una plataforma en què s’incloïen diferents aspectes. Es tractava el tema del 
transport amb vehicles elèctrics, es tractava la possibilitat que, a més aquest servei, es 
prestara per persones que pertanyien a la fundació Nova Terra, que és una fundació que 
com saben es dedica a integrar a persones que tenen dificultats per entrar en el mercat 
laboral, i a més es feia per part de també una empresa alcoiana, i eixa distribució és 
proporcional a la possibilitat que es poguera produir en el domicili de les persones en un 
temps d’uns 30 minuts. 

Bé, no obstant, haver tantejat tant a les entitats comercials com als diferents comerciants 
que tenim en la plataforma, la decisió que es va prendre va ser que estes entitats apostaven 
més per, en un primer moment donar més una formació abans d’emprendre un projecte com 
aquest, i amb això és amb el que estem treballant.

Sr. Ferrándiz:

- «Quines accions formatives ha desenvolupat la regidoria per a capacitar als comerços de 
la nostra ciutat a iniciar aquest camí cap a la digitalització?»
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Sra. Moltó: Bé, nosaltres, principalment a través del programa de competitivitat, amb la 
col·laboració de la Cambra de Comerç, hem desenvolupat diferents accions formatives amb 
ferramentes que poden ajudar al final a la creació de la seua pròpia web de venda online.

Sr. Ferrándiz:

- «Quines són les accions que es tenen previstes portar a terme en un futur pròxim?»

Sra. Moltó: Continuarem amb aquest programa de competitivitat, en el que a més la 
Conselleria ha mostrat el seu interés per difondre’l a altres punts de la Comunitat 
Valenciana.

Sr. Ferrándiz:

- «Què és Alcoi Prestigi i quina vinculació manté amb l’Ajuntament la creació d’aquesta 
plataforma?»

Sra. Moltó: Alcoi prestigi és un programa de competitivitat comercial en què els comerciants 
aprenent a gestionar el seu negoci, i els prepara entre altres coses perquè puguen aprofitar 
noves oportunitat de venda, ja siga online o no.

Sr. Ferrándiz: 

- Quins comerços es podran adherir a aquesta plataforma?

Sra. Moltó: Tots aquells que ho desitgen fins omplir l’aforament. De moment, en el temps 
que portem portant a terme aquest programa no hem tingut problemes d’aforament.

Sr. Ferrandiz:

«I realitzem els següents precs:

- Que el govern municipal elabore una enquesta i la passe a tots els comerços de la ciutat 
amb la finalitat de conèixer de primera mà les capacitats i les necessitats d’aquests 
comerços per formar part d’aquesta iniciativa.

- Que el govern municipal impulse la creació d’aquesta plataforma dins de l’estratègia 
formativa del comerç local». 

Sra. Moltó: Bé, doncs, en primer lloc a mi el que sí m’agradaria és que m’aclarira un poc el 
tema de l’enquesta que vosté proposa que puguem passar, perquè nosaltres, al final, el fil 
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de comunicació el tenim amb les mateixes entitats comercials i, evidentment, si volem també 
enfortir eixe teixit associatiu, jo crec que la millor representació que tenim de la veu dels 
comerciats són les mateixes entitats. 

Independentment d’això, el que sí que li comente és que, a banda que fem eixa opció que 
plantegen les mateixes entitats d’incidir en la formació, tampoc volem deixar de banda als 
negocis que puguen no estar d’acord amb eixa actitud o amb eixa postura que han pres les 
entitats comercials, i per això, una de les propostes que plantegem, i que de fet portàvem 
també en les ajudes europees, era la possibilitat d’obrir dintre del portal del comerciant 
aquells que encara que no tinguen web, perquè també una de les opcions que vam posar a 
l’abast dels comerciants va ser la possibilitat de crear la seua pròpia web, donar-los la 
possibilitat també que puguen fer venda directa dels productes que tinguen, si bé, 
evidentment, la recomanació és que primer reben eixa formació per saber quins productes 
poden vendre online i com han de fer eixes vendes; però bé, també volem obrir eixa 
possibilitat perquè la tinguen aquells que no vulguen optar a eixa formació.

Sr. Ferrándiz: Si puc... hi ha una coseta que a nosaltres ens xoca un poquet, perquè vosté, 
com que dona a entendre que les entitats comercials no estan d’acord amb que es 
desenvolupen en aquest moment este espai o este marketplace local, però clar, com sap, 
nosaltres sempre treballem molt bé les propostes que presentem i, evidentment, ens hem 
reunit amb la cambra de comerç per tractar aquest tema, i clar, ens sorprén que parlant amb 
la Cambra de Comerç, que ells estiguen completament d’acord en desenvolupar aquesta 
plataforma, i no sols amb això, sinó que asseguren que els sembla fantàstica aquesta 
proposta de crear una marketplace local amb vehicles elèctrics, que, a més, eixien 
d’empreses del nostra municipi, que eixos vehicles de transport foren d’energia neta, tot el 
tema del percentatge per a les persones que tenien problemes per accedir al mercat laboral 
a través de Novaterra, fins i tot, sembla que ja tenien treballada una proposta per a tot el 
tema de la logística; per tant, no entenem en quin moment i en quin punt açò es desbarata i 
no continua eixint endavant. I, a més, ens resulta encara més sorprenent que al mateix 
temps aparega una iniciativa com Alcoiprestigi, una iniciativa que, a més, compta amb 
50.000 euros per part de l’Ajuntament. Si la Cambra de Comerç, el govern de l’Ajuntament 
d’Alcoi i la regidoria en qüestió, tots eixos agents estan d’acord en què es desenvolupe 
aquesta plataforma, no entenem molt bé perquè no s’ha produït encara.

Sra. Moltó: Bé, doncs li resolc el dubte perquè evidentment, dintre de la Cambra de Comerç 
estan les entitats comercials, i com li estava comentant al principi de la meua intervenció, en 
la presentació d’aquesta plataforma la que s’implica és la Cambra de Comerç. Igual que 
ocorre en Alcoiprestigi. Alcoiprestigi realment l’Ajuntament el porta a terme amb l’ajuda i amb 
la col·laboració de la Cambra de Comerç, que és a qui nosaltres estem subvencionant 
perquè puguen portar a terme aquest projecte, el que ens trobem, tant la Cambra de 
Comerç com el mateix ajuntament, és que quan compartim aquesta iniciativa, que també 
comptava com vosté diu amb el suport de la Cambra de Comerç, perquè, a més, era 
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fonamental per a posar en marxa aquesta plataforma i, de fet, l’Ajuntament parla amb la 
Cambra de Comerç, és que quan parlem amb les entitats comercials, les entitats comercials 
que formen part d’eixa Cambra de Comerç, ens diuen que ells, abans de posar en marxa un 
projecte com aquest, apostaven pel tema de la formació; i, per això, tant la Cambra de 
Comerç com l’Ajuntament d’Alcoi, estem treballant en eixa formació. No obstant, 
l’Ajuntament d’Alcoi, nosaltres també entenem que a banda de la veu que puguen 
manifestar els diferents comerciants a través de les entitats, si hi haguera algú que volguera 
fer eixa venda de forma directa, obriríem eixa possibilitat a través del portal.

Sr. Ferrándiz: Bé, és cert que sí que s’oferix una oportunitat, però, vosté sap igual que jo, 
que és molt complicat que a través d’eixa oportunitat puguen tindre èxit.

Aleshores, entenc que no accepta els precs. I m’havia demanat que li aclarira el primer dels 
precs. Simplement és perquè pensem que per a conéixer quines capacitats i necessitats 
tenen els comerços, el millor que podem fer és preguntar-los-ho de primera mà i obtindre 
eixa informació de primera mà, i pensem que passar esta enquesta, ens pot ajudar a tindre 
una radiografia del punt en què ens trobem, quines són les necessitats i, al mateix temps, 
que tal com comentava vosté seguim amb eixa formació, tractar de desenvolupar aquesta 
plataforma, que estem convençuts que seria una molt bona proposta.

Sra. Moltó: No és que no li accepte els precs, perquè, per exemple, com li puntualitzava, en 
el tema de la enquesta no es tracta de fer una enquesta, sinó de parlar amb les entitats 
representats comercials. I en el segon punt que vosté parla d’impulsar la creació d’aquesta 
plataforma, el que li he tractat d’explicar és que nosaltres ja estem impulsant eixa 
plataforma. No en les mateixes condicions que la vam presentar, sinó, primer una formació i 
després que la gent puga crear la seua pròpia web, i aquells que no ho vullguen fer així, a 
través del mateix portal del comerciant. Per tant, la resposta seria que, en el segon cas, 
doncs, realment és que està ja treballant-se i, per tant, podria ser perfectament afirmativa o 
com vullga vore-ho.

16. 36616/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA I UN PLA DE SALUT MENTAL

El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ja fa mesos que la salut mental dels nostres joves és un tema recurrent a l'esfera política i 
mediàtica del nostre país. No és estrany perquè les dades són esfereïdores. Segons 
l'informe elaborat pel Consell Valencià de Joventut prop del 81 % dels joves valencians 
diuen haver patit estrés, el 73,38 % períodes d'ansietat i el 46,15 % depressió.
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No és només un sofriment juvenil, tot i que sembla que ho estan patint de manera més 
acusada. Les dades proporcionades fa uns dies per l'Oficina de Salut Mental de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assenyalaven que hi ha hagut un increment 
del 94 % en els casos reportats del 2019 al 2021. A més s'ha experimentat un creixement 
d'un 17 % en els pacients de psiquiatria infantil.

D'altra banda, les dades sobre suïcidi són dramàtiques. Segons l'INE en 2021 el suïcidi va 
ser la primera causa de mort externa a l'estat. Al País Valencià es van llevar la vida un total 
de 438 persones, essent la tercera comunitat autònoma en nombre de suïcidis, més de 
l'11 % de les persones que es suïcidaren a Espanya vivien al País Valencià. A més a més, 
les dades reflecteixen, que el suïcidi és la principal causa de mort no natural en els joves 
d'entre 15 i 29 anys. De fet, els centres educatius valencians han vist com la seua 
quotidianitat s'ha vist trasbalsada per l'estat de la salut mental dels seus i les seues 
estudiants, doblant-se les conductes suïcides i les autolesions entre l'estudiantat. Uns 
centres als quals els hi manquen recursos i formació per a poder atendre aquesta situació 
de manera suficient.

Com bé assenyala també l'estudi del Consell Valencià de Joventut els problemes de salut 
mental estan molt relacionats amb qüestions que remeten a condicions estructurals de vida i 
que no es modifiquen amb un servei puntual de consulta psicològica, sense que això 
signifique que no siga necessari. La incertesa davant del futur, la inestabilitat laboral i els 
problemes econòmics l'aïllament social (56,92 %) i les dificultats per a l'emancipació 
(51,69 %).

La gravetat de la situació tant la present com la que s'albira, així com la complexitat de les 
fonts de problemes de salut mental entre la població, però sobretot entre les persones més 
joves són un clam al consistori per prendre mesures. Mesures àmplies, de gran abast i 
complexitat.

En aquest sentit plantegem els següents punts d’acord:

PRIMER.- Que es constituïsca una mesa pública per la salut mental de la ciutat d'Alcoi. Una 
mesa que estiga composta per professionals dels diferents recursos existents en salut 
mental a la ciutat, representants de l'àmbit sanitari, laboral, i entitats juvenils.

SEGON.- Que una de les primeres qüestions a tractar per aquesta mesa siga la realització 
d'un pla integral de salut mental al municipi que estructure i coordine tots els recursos 
disponibles a la ciutat.

TERCER.- Que es constituïsca un espai de debat anual promogut primer pel mateix 
Ajuntament d'Alcoi, després per la mesa de salut mental per a tractar el suïcidi i poder 
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promoure bones pràctiques per a tractar aquests problemes entre els centres de salut, els 
centres educatius, les famílies i els mitjans de comunicació».

Sra. Obiol: Bon dia a totes i tots. Llig els punts d’acord... llegiré els punts d’acord que he 
acordat i que tots els membres... els altres grups són coneixedors perquè hem estat arribant 
a consensos, tant per part del Grup Municipal Socialista, que ens ha fet les seues esmenes, 
com el Grup Municipal Podem, que també ens ha fet les seues esmenes, i hem acordat més 
o menys, ara també tindrem temps de parlar-ho, uns punts d’acord comuns que coneixen, 
com he dit al començament, tota la resta de grups.

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

«PRIMER.- Que es constituïsca una mesa pública per la salut mental de la ciutat d'Alcoi. 
Una mesa que significaria donar continuïtat a la comissió de salut mental d’Alcoi, i proposar 
una subcomissió específica per a aquesta qüestió al Consell de Benestar Social. Estaria 
composada per professionals dels diferents recursos existents en salut mental a la ciutat, 
entitats de prevenció de conductes suïcides i conductes addictives, representants de l’àmbit 
sanitari, laboral, entitats juvenils, entitats de prevenció de la violència de gènere i 
assetjament escolar.

SEGON.- Que una de les primeres qüestions a tractar per aquesta mesa siga la realització 
d'un pla integral de salut mental al municipi que estructure i coordine tots els recursos 
disponibles a la ciutat així com realitzar una formació directa als equips educatius per al 
desenvolupament d’accions de detecció precoç dins de l’horari escolar mentre es 
desenvolupa el Pla Integral. Es treballaria en el full de ruta que estableix el pla nacional de 
salut mental adaptat a les necessitats particulars de la nostra ciutat. En aquest pla estaria 
integral desenvolupar una estadística municipal sobre les malalties mentals i els suïcides 
ocorreguts a la ciutat, que acomplisca la llei d’igualtat de gènere i estiga desagregada per 
sexes

QUART.- Que es constituïsca un espai de debat anual en la línia de la jornada sociosanitària 
de salut mental ja organitzada per l’Ajuntament d'Alcoi per donar visibilitat i informació a la 
ciutadania.

QUINQUÉ.- Desenvolupar una sèrie d’accions per a la desmitificació del suïcidi i les 
malalties mentals.

SISÉ.- Publicitar els números de contacte d’atenció psicològica i números d’emergència.»
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Sr. Marcos Martínez: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en principi estàvem treballant sobre si 
esta moció era una declaració institucional o no, al final no sé com queda. Sí que ens ha 
llegit uns punts d’acord consensuats però no sé si al final... 

Sr. Alcalde: Disculpen, no hi ha declaració institucional perquè hi ha un grup que ha 
manifestat la seua discrepància amb la proposta i, per tant, podem fer el debat més llarg o 
més curt, però hi ha debat.

Sr. Marcos Martínez: Bé, doncs en el meu cas estic d’acord amb estos punts, que s’han 
consensuat, a més més, àmpliament que abans, per tant, no hi ha més a exposar. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Sí, bé, també per no cedir en... ah, si!

Sr. Alcalde: Disculpen, senyor Abad.

Sr. Abad: Gracias señor alcalde, está disculpado.

Tengo que decirle señora Obiol que estamos de acuerdo en este tema, los problemas de 
salud mental siempre han existido y por desgracia estos últimos años se han agravado por 
el COVID-19.

El Gobierno de España, como ya se ha mencionado, tiene creado un plan de acción 2021-
2024 de Salud Mental y COVID-19, y como bien ha dicho, son acciones que ya se están 
haciendo, y ya existe una mesa de Salud Mental que por las circunstancias actuales no ha 
podido trabajarse y se siguen las directrices marcadas por este plan de salud mental.

Creo que los profesionales son los mas capacitados para poder llevar y gestionar esta mesa 
como se ha explicado en otros… fuera del pleno, y son los que verdaderamente están al 
corriente de los diferentes casos que se dan, y los políticos, por supuesto, no debemos 
involucrarnos en decisiones que no nos competen.

Pero lo triste es que se haya desarrollado este plan por causas del COVID y no antes, 
porque este problema existe y desde hace décadas, lo triste realmente es este caso, y el 
COVID ha incrementado el problema. Algo no se estaba haciendo bien, es nuestra 
conclusión.

Dice… nos preocupa también que solo mencione la violencia de genero, por cuanto de los 
438 casos que mencionan en la moción, 318 son hombres en la Comunidad Valenciana. 
Pues es un dato también que nos hace mucho dudar de que si existe o no solo la violencia 
de género. 

Para nosotros la violencia, como hemos dicho varias veces, la violencia es violencia y por lo 
tanto no tiene género. Hay parte de los puntos de acuerdo que ha leído que sí que 
podríamos estar de acuerdo, pero como en otros no, nuestro voto será abstención.
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Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou alcalde. Bé, com... sense que servisca de precedent estic 
molt d’acord amb el que ha comentat el senyor Abad respecte a que la salut mental ha sigut 
la gran oblidada fins ara de les administracions públiques. I bé, també vull aprofitar per a 
agrair a Guanyar que porte la salut mental al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi de nou perquè fem 
un favor gran. Que la salut mental no pot ser cap tabú ni tampoc pot ser un privilegi d’uns 
pocs i ha de ser un dret reconegut.

I bé, així ho treballem des del Botànic, i hem inclòs aquesta proposta en els pressupostos 
del proper any des d’Unides-Podem.

Respecte al suïcidi. Bé, l’exposició de motius ja comenta les dades tan dràstiques que tenim, 
simplement m’agradaria fer una matisació. Les dades que disposem ara no són de 2021, 
sinó que són de 2020, i les d’enguany no les tindrem fins que acabe el 2022; però, així i tot, 
sí que és cert que... bé, la primera causa de mort externa en el nostre país i, per exemple 
2020 es va convertir en l’any amb més suïcidis de la història d’Espanya des que es registren 
dades, des del 1906. En total van ser 3.941 persones les que es van llevar la vida, i suposa 
un increment del 7,4% respecte a l’any anterior, 270 persones més, i en concret una dada 
que preocupa molt és la de la gent jove, en concret ací al País Valencià, entre 15 i 29 anys 
van perdre la vida 32 valencians i valencianes, fins i tot una persona menor de 15 anys. I, 
per tant, pensem que és molt important parlar d’aquests temes.

Respecte als punts de l’acord, no sé si és que jo ho he escoltat malament, o pense que al 
primer no hem afegit això de les entitats de prevenció de conductes que puguen portar al 
suïcidi, i eixe sí que hem semblaria un punt important. I per la resta, no hi ha cap problema, 
totalment d’acord.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde. Desde Ciudadanos nos sensibilizamos con el 
tema de la salud mental a todos los niveles, por ese motivo a nivel nacional hemos pedido al 
gobierno central que ponga todo el dinero posible para desarrollar una estrategia nacional 
de salud mental realmente efectiva que sirva para acabar con el tabú que silencia los 
grandes problemas que tienen gran parte de la población en ese sentido, y que se ha 
multiplicado y agravado como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Esta petición, por cierto, vino inmediatamente después de que a nivel nacional se anunciara 
un plan que es a todas luces insuficiente. Por ese motivo, y porque los políticos deberíamos 
estar para aportar soluciones, creemos que hay que apoyar esta moción junto con las 
enmiendas que algunos grupos han tenido a bien aportar, que me parece que la enriquecen, 
ya que desde los ayuntamientos hemos de dar ejemplo y responder positivamente a las 
necesidades de los ciudadanos.

También querría hacer hincapié en el punto tres… en el punto tres de la moción antigua, 
pero bueno, no sé en qué punto ha quedado ahora, pero el que habla del suicidio. El suicidio 
es la cara más cruel de los problemas de salud mental, es la primera causa de muerte entre 
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los jóvenes y la primera causa de muerte no natural entre el resto de la población; pero las 
personas que acaban con su vida no quieren morir, solo quieren dejar de sufrir, y ahí es 
donde las administraciones debemos de estar, prestándole a los ciudadanos la atención 
adecuada para superar los problemas de salud mental. Un problema de todos que hay que 
atajar sin ninguna excusa.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Com no podia ser d’altra manera, a Compromís estem 
totalment d’acord amb els punts, les aportacions  i les esmenes que s’han portat a terme en 
aquest ple.

Compromís ja va començar a treballar amb el mateix govern, govern socialista, que diu que 
a voltes no volem governar amb ells. Vam estar treballant i hem estat al llarg de l’any fent 
coses... fent, treballant en este aspecte de la salut mental, perquè pensàvem que era 
important, i perquè pensem que és necessari treballar i estar-hi contínuament. Hem 
mantingut reunions amb el govern, amb algun diputat i amb professionals al llarg de l’any. 

Nosaltres estarem sempre d’acord, i el que decidisca el govern en este aspecte, li donarem 
suport, no hi ha cap problema. Nosaltres volem que la salut mental siga una qüestió 
importantíssima i que es pose damunt la taula i es treballe, de la manera que siga. Ací s’ha 
parlat que si suïcidis, que si violència de gènere... no entraríem a eixe tema. Hi ha molts més 
intents de suïcidi que suïcidis, malauradament no es comptabilitzen de la forma que estan 
comptabilitzant-se. Tenim molts casos en la nostra ciutat, en els professionals... que 
apleguen a l’hospital, entre les urgències de l’hospital es veuen reflectides. I és una qüestió 
verdaderament urgent per a la societat la salut mental.

Hem de treballar amb ells, hem de posar tots els mitjans possibles perquè puga portar-se a 
terme, i jo crec que entrar a discussions polítiques, abstencions perquè si posa violència de 
gènere o deixe de posar violència de gènere, o que si són més homes o deixen de ser més 
homes crec que està fora de lloc, està totalment fora de lloc, i el que necessitem és millorar 
la salut, una part de la salut, en este cas la salut mental per a tots els ciutadans. Llevat del 
que siguen: nens, xiquets, adolescents, majors perquè es produïx al llarg de tota la vida de 
les persones.

Li demanem a Vox en este cas que canvie el seu vot i que vote a favor, perquè la salut 
mental és de tots i no és només d’uns quants.

Sra. Payá: Gràcies, senyor alcalde.

Primero que todo creo que tenemos que reconocer que en Alcoy tenemos un buen número 
de recursos que atienden la salud mental. 

Tenemos el SASEM integrado en los servicios sociales, que es el Servicio de Atención y 
Seguimiento para las personas con problemas de salud mental grave, que los perfiles van 
desde los 18 años hasta los 65 años, por ejemplo, y también entre sus perfiles pues 
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encontramos personas que, con algún problema relacionado con la salud mental, necesitan 
acompañamiento tanto a nivel individual como familiar. Y entre sus objetivos, pues procurar 
la permanencia de estas personas en su entorno domiciliario y apoyar y complementar por 
supuesto la labor de la Unidad de Salud Mental; también tenemos el CRIS, el Centro de 
Rehabilitación y Inserción Social integrado en la Cruz Roja, con sus actividades, pisos 
tutelados… ; por fin tenemos el Centro Específico de Enfermos Mentales, el CEEM; también 
tenemos el APSI, Asesoría Psicológica en el CCJ y, por supuesto, tenemos la Unidad de 
Salud Mental del hospital Virgen de los Lirios.

¿Por qué hago un repaso de estos recursos? Pues porque creo que hay que poner en valor 
estos recursos y a los profesionales que los gestionan.

La moción de Guanyar, en la redacción original, no era apropiada en los términos en los que 
presentaban los puntos de acuerdo, al menos en el primero y segundo punto, porque 
desmerecían la labor que realizan estos profesionales y que están perfectamente 
estructurados y coordinados. Mantienen reuniones mensuales, no porque lo diga yo, sino 
porque me he puesto en contacto con ellos y es así. Y estos recursos, además, están 
sujetos a un plan de atención integral a las personas con trastorno mental grave, en vigor 
desde el año 2018 al 22, el que hay ahora, que está elaborado por Conselleria. Y este plan, 
estos profesionales lo deben de cumplir.

Es cierto, por otra parte, que debemos de dar visibilidad a los problemas de salud mental por 
el aumento de la incidencia, sobretodo en los jóvenes; pero la ciudad cuenta con recursos y 
nosotros somos partidarios de dejar trabajar a los profesionales y demandar más medios 
para ellos porque, sobretodo, con este aumento de recursos que coordina y abarca la 
Unidad de Salud Mental, está dejando patente la necesidad de más profesionales en la 
unidad. Ahora abarcan más recursos con los mismos medios, es algo que deberíamos de 
plantearnos también el demandarlo.

En cuanto al tercer punto de la redacción inicial, sí que estábamos de acuerdo en elaborar 
un decálogo o un plan, una hoja de ruta para promover buenas practicas, siempre que se 
tenga algo que decir la comisión de profesionales en los diferentes recursos con los que 
cuenta la ciudad.

Vemos que con las enmiendas del PSOE y Podem que nos ha trasladado el grupo 
proponente, los puntos de acuerdo van en la línea que manifestamos, reconociendo la labor 
que están realizando los profesionales que gestionan los diferentes recursos y teniendo… 
creando una comisión, una subcomisión, en el Consell de Bienestar Social y realizando 
acciones para visibilizar las enfermedades mentales, y promover buenas prácticas, por lo 
tanto, sí que apoyaremos la moción con las enmiendas. Gracias.

Sra. De Gracia: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots els que estan ací, i els que 
estan seguit-nos des de casa.
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Bé, poc s’ha de dir perquè realment este govern té un ferm compromís amb la salut mental. 
Nosaltres treballem..., i, a més, este treball ha de ser permanent i constant, hem d’atendre  
una realitat molt sensible com és aquesta. Ja el govern de Pedro Sánchez té un pla 
específic de salut mental a través dels serveis públics de qualitat, que són els que van a 
treballar aquesta ruta.

Nosaltres des d’ací, des del govern local, com ja comentava la senyora Amalia, la senyora 
Amalia Payá, perdó, ja estem treballant, i sí que hi ha una taula de treball. No vaig a repetir-
me perquè ho ha explicat concretament, i ho ha explicat molt bé.

Sí que necessitem una societat que no discrimine, que facilite la vida d’estes persones, i que 
els que els rodegen també tinguen els seus recursos. Necessitem el compromís concret i 
polític, i podem afrontar aquest mal.

Jo agraïsc a Guanyar que haja fet aquesta moció, que puguem parlar ací, que puguem 
debatre aquest tema, perquè és un tema que ens preocupa; perquè convivim amb persones 
a diari. Tot el món té persones al seu voltant que tenen problemes, problemes per a dormir, 
problemes d’inseguretat, problemes de por, sensació de falta de control, pena, tristesa, 
desesperança, soledat. És cert que aquestes sensacions formen part de la vida, per a 
nosaltres son normalitzats; però no hem de normalitzar-les, hem de treballar i hem d’ajudar a 
aquestes persones, i no estar en silenci, sinó no estigmatitzar, sinó treballar.

El 9% de la població té algun problema de salut mental, el 9% de la població; i el 25% se 
suposa que potser pot tindre algun moment en la seua vida que té un problema. 

Senyor Abad, jo em vaig fer una proposta a final d’any, i era no tolerar cap comentari sobre 
violència de gènere. No entra en este debat, estem parlant de salut mental, estem parlant 
d’una població com és Alcoi, que vosté forma part, en què hem d’anar sumant, treballant i 
fent. Una comissió que ja està feta i hem d’anar allí, treballant en un full de ruta nacional i 
treballant per la ciutat i pels nostres alcoians i alcoianes. La violència de gènere té nom. 
Gràcies.

Sra. Obiol: Bon dia de nou.

Des de Guanyar hem presentat aquesta proposta per eixa dona que treballa dotze hores al 
dia, que deixa als seus fills a casa sa mare i quan els arreplega ha d’escoltar com de 
desobedients són, i que sap que millor estarien fent extraescolars, anglés com els seus 
companys de classe, però no ho pot pagar. Que no té temps per a revisar els deures, que no 
li dona la vida per a cuinar alguna cosa elaborada per a sopar, i que, després de gitar als 
xiquets, quan aconseguix que s’adormen, que no és fàcil, ha d’escurar, preparar el dinar i, si 
arriba, netejar la cuina. Clar, està trista, profundament trista.
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Hem presentat esta moció pel xicon que veu a l’Instagram com de bé s’ho passen els seus 
companys de classe, però a ell no el conviden mai, i cada dia té més mal de cap i cada dia li 
costa més de respirar.

Hem presentat esta proposta pel professor d’institut que té estudiants a classe que mengen 
molt poc, i que ho ha dit a la família; però la família, tot i que vol arreglar-ho, no sap com. I al 
centre de salut li donen suport? Sí, però ara estan saturats i fan el que poden, i de moment 
no és un cas greu.

Hem presentat esta proposta per la jove, que després de fer una carrera i dos màsters no 
pot anar-se’n a viure sense l’ajuda dels pares, i no li troba sentit a la vida.

Hem presentat aquesta proposta per eixe treballador, com hi ha milers, que cada dia, cada 
dia, l’humilien per no arribar als objectius de feina inabastables que li posen.

És açò el que volem posar sobre la taula amb aquesta proposta, perquè les xifres de 
diagnòstics i de suïcidis, que són esfereïdores, existixen, però hi ha un abans d’aquestes 
situacions que també s’ha de treballar.

I, sense ser experts, que ni Pablo ni jo, segurament com molts dels que ací ens 
acompanyeu, coneixem, i òbviament respectem la feina que es fa des de la Comissió de 
Salut Mental, també des dels diferents recursos existents a la ciutat; però la salut mental no 
és tema sectorial, no és una cosa només de professionals sinó de tota la ciutadania, no és 
una qüestió a què se li pot donar una solució individual ni assistencial només. Calen 
solucions col·lectives i estructurals, perquè si nosaltres només parlem de les malalties 
mentals, però no de les causes de moltes d’eixes malalties o molts dels problemes de salut 
mental que patim els ciutadans, difícilment solucionarem res.

Sí... sí..., i a més amb la justificació de la nostra moció ho posàvem, que era de les 
conclusions que havien arribat el Consell de Joventut Valencià en la seua anàlisi sobre la 
salut mental dels joves, hi ha una part dels problemes de salut mental que provenen de les 
condicions de la mateixa persona; però, que hi ha determinades situacions que ens passen 
a la vida que poden agreujar o fer esclatar aquestes situacions, i és això el que volem que 
es tracte. Perquè, des d’un ajuntament difícilment podem canviar el sistema que fa 
emmalaltir a les persones, però sí que el podem matisar. I, per descomptat, podem contribuir 
a teixir els vincles que poden acompanyar i acollir les persones d’aquest poble que passen o 
passaran per una situació així.

Proposem una mesa de salut mental per a donar-li, no visibilitat, sinó l’estatus d’un problema 
central en les preocupacions d’aquest ajuntament, per donar-li transversalitat; perquè si al 
mateix temps que diem que la salut mental és primordial, després promovem o no evitem 
situacions de precarietat laboral, difícilment arreglarem aquestes qüestions. Aquesta mesa 
hauria de ser com tantes d’altres que existixen en aquest ajuntament, com el Consell 
Econòmic i Social, com el Consell de Cultura, que parlàvem adés, un element central de les 
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polítiques locals. Perquè, sinó, almenys des de la nostra perspectiva i des de tot allò que 
hem llegit al respecte, si ja podem fer plans de xoc, per exemple, contra les addiccions que 
parlàvem també abans que difícilment solucionarem res.

Acabe esta primera intervenció donant les gràcies a tots els grups, donant les gràcies a les 
esmenes, agraint que hem millorat moltíssim ―ara les tornaré a llegir, senyor Ferrándiz, 
abans de votar―, que hem millorat moltíssim la nostra moció; però, el nostre objectiu era 
senzill, era posar al centre de les nostres preocupacions, o als membres de la corporació, 
una qüestió abans que existisca, perquè és això el què pensem que és important. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Bé, simplement comentar que bé, d’este tipus d’iniciatives ens hem de felicitar, sobretot, 
perquè, com han estat parlant tots, la incomprensió és un problema que patixen molt de prop 
moltes persones que, pel fet de no comprendre este tema o altres, anem agreujant-los més 
el problema i tancant-los més en ells mateixos. Hem de comprendre tots que el nostre 
cervell o el nostre cap és com qualsevol altra part del cos, que pot fallar, que pot funcionar 
malament en algun aspecte, i igual que u va a tractar-se d’un peu ha de tractar-se qualsevol 
part del cos, i és el que estem dient, eliminar tabús, eliminar barreres perquè lliurement i 
obertament puguem col·laborar tots per millorar una situació, és una cosa que sempre 
haurem d’estar satisfets per això. Gràcies.

Sr. Abad: Sí gracias señor alcalde. Bien, yo no quiero entrar a la provocación ni quiero 
continuar tocando el tema de la violencia de género como se ha intentado, yo solamente he 
dicho mi opinión y mi punto de vista. Creo que estos datos se han omitido, no se ha dicho 
toda la información como en otros casos que sí que se hace un baremo y se colocan tantas 
mujeres y tantos hombres, tantos niños y tantas niñas; en este caso no ha sido así, no sé 
por qué, que a mi me hubiera gustado que lo hubieran incluido. Pero que la realidad es otra, 
estamos tratando la salud mental, la salud mental no tiene condición ni de géneros ni de 
situación social ni económica ni nada. Cualquier rico o pobre puede tener un problema 
mental por la cuestión que sea, y es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde tenemos 
que mirar el final de este problema que tenemos que solucionarlo y poner todos los medios 
necesarios para arreglarlo.

Y repito, yo no he tocado el tema de la violencia de género, he contestado porque en el 
punto uno lo han incluido, como lo incluyen en todas sus mociones y en todas sus 
propuestas, siempre esta metida la violencia de género. Y en esta en concreto, en los 
suicidios siempre es, la mayoría, son más de hombres que de mujeres, la diferencia es 
abismal. El que no lo quiera ver que no lo vea, pero es así, y por eso mismo repito, que la 
violencia no tiene género. La violencia es violencia en todos los ámbitos. Gracias.
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Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. Bé, nosaltres, com no pot ser d’altra forma, agraïm 
que s’accepten les esmenes. El que no tenim molt clar és si per part del Partit Socialista 
s’accepta el plantejament dels punts que ha plantejat la senyora Obiol.

No vull fer polèmica amb aquest tema, però és cert, té raó senyor Abad, que són més els 
casos d’homes que de dones en el cas del suïcidi, és cert; però això no lleva raó que una de 
les causes que pot portar a una persona al suïcidi és la violència de gènere, de la mateixa 
manera que les conductes addictives, com puguen ser l’alcoholisme o les drogues. Són 
circumstàncies personals que agreugen o que fan més vulnerable una persona davant de 
qüestions de salut mental i davant del risc de tindre la intenció o no de poder-se llevar la 
vida. Per tant, no és una qüestió ni d’ideologia de gènere ni res semblant. Si la violència de 
gènere és una de les causes que pot portar a una persona a voler-se llevar la vida, doncs, 
és evident que aquestes entitats tenen cabuda en aquests espais.

Reiterar l’agraïment també a la resta de grups, i, tant de bo, que finalment aquesta proposta 
puga eixir endavant amb els vots a favor de tots.

Sra. De Gracia: Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo no sé com ho fa, senyor Abad, però és que 
sempre acaba parlant del mateix, si sempre diu que no vol entrar en polèmica, i la polèmica 
la crea vosté.

A vore, en el cas dels homes, el tema de... un dels factors de... estar casat era una factor de 
protecció per a l’home, ahí lo dejo, mire-s’ho vosté. No vaig a entrar més en polèmica, crec 
que vosté i jo sempre estarem en este tema al contrari. No vaig a dir-li res més. L’únic que 
dic és que, per descomptat, que acceptem les esmenes tant de... bé, la conclusió que ha fet 
la senyora Sandra Obiol, amb les nostres esmenes i les esmenes de Podem, que les hem 
treballat conjuntament. Que hem d’anar a millorar. Que des del govern local estem ja 
treballant, formem part d’aquesta taula que es reunix tots els mesos, i que, per descomptat 
que donem el nostre vot a favor, perquè la salut mental és un tema de tots i de totes. És molt 
important per a tota la població, per a tots els àmbits, totes les edats, tots els sexes i tota la 
població. Gràcies.

Sra. Obiol: Gràcies. Bé, només tres qüestions. 

En primer lloc, tornar a reivindicar i a posar en valor el consens de pràcticament la 
corporació... de totes les esmenes de la corporació, i, per tant, és important per a posar 
també... de manera redundant la centralitat de la salut mental de... i la preocupació per la 
salut mental d’aquest ajuntament, i, sobretot, a mi sí que m’agradaria reivindicar la capacitat 
transformadora de les polítiques locals, de les condicions vitals que generen malestar a les 
habitants del nostre poble. Ho podem fer, i hauria de ser el nostre objectiu primordial en 
totes i cadascuna de les decisions que prenguem.
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Si us sembla. Bé, ja he acabat la meua intervenció però llig els acords per si de cas, com 
que hi ha hagut algun dubte. Els punts d’acord quedaven així:

«PRIMER.- Que es constituïsca una mesa pública per la salut mental de la ciutat d'Alcoi. 
Una mesa que significaria donar continuïtat a la comissió de salut mental d’Alcoi, i proposar 
una subcomissió específica per a aquesta qüestió al Consell de Benestar Social. Estaria 
composada per professionals dels diferents recursos existents en salut mental a la ciutat, 
entitats de prevenció de conductes suïcides i conductes addictives, representants de l’àmbit 
sanitari, laboral, entitats juvenils, entitats de prevenció de la violència de gènere i 
assetjament escolar.

SEGON.- Que una de les primeres qüestions a tractar per aquesta mesa siga la realització 
d'un pla integral de salut mental al municipi que estructure i coordine tots els recursos 
disponibles a la ciutat així com realitzar una formació directa als equips educatius per al 
desenvolupament d’accions de detecció precoç dins de l’horari escolar mentre es 
desenvolupa el Pla Integral. Es treballaria en el full de ruta que estableix el pla nacional de 
salut mental adaptat a les necessitats particulars de la nostra ciutat. En aquest pla estaria 
integral desenvolupar una estadística municipal sobre les malalties mentals i els suïcides 
ocorreguts a la ciutat, que acomplisca la llei d’igualtat de gènere i per tant estiga 
desagregada per sexes.

QUART.- Que es constituïsca un espai de debat anual en la línia de la jornada sociosanitària 
de salut mental ja organitzada per l’Ajuntament d'Alcoi per a donar visibilitat i informació a la 
ciutadania.

QUINQUÉ.- Desenvolupar una sèrie d’accions per a la desmitificació del suïcidi i les 
malalties mentals.

SISÉ.- Publicitar els números de contacte d’atenció psicològica i números d’emergència.»

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals  
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i el regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), i amb l’abstenció del regidor del Grup Municipal Vox (1), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Guanyar Alcoi, que incorpora les esmenes dels grups  
municipals Socialista i Podem, en els següents termes:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Ja fa mesos que la salut mental dels nostres joves és un tema recurrent a l'esfera política i 
mediàtica del nostre país. No és estrany perquè les dades són esfereïdores. Segons 
l'informe elaborat pel Consell Valencià de Joventut prop del 81 % dels joves valencians 
diuen haver patit estrés, el 73,38 % períodes d'ansietat i el 46,15 % depressió.

No és només un sofriment juvenil, tot i que sembla que ho estan patint de manera més 
acusada. Les dades proporcionades fa uns dies per l'Oficina de Salut Mental de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assenyalaven que hi ha hagut un increment 
del 94 % en els casos reportats del 2019 al 2021. A més s'ha experimentat un creixement 
d'un 17 % en els pacients de psiquiatria infantil.

D'altra banda, les dades sobre suïcidi són dramàtiques. Segons l'INE en 2021 el suïcidi va 
ser la primera causa de mort externa a l'estat. Al País Valencià es van llevar la vida un total 
de 438 persones, essent la tercera comunitat autònoma en nombre de suïcidis, més de 
l'11 % de les persones que es suïcidaren a Espanya vivien al País Valencià. A més a més, 
les dades reflecteixen, que el suïcidi és la principal causa de mort no natural en els joves 
d'entre 15 i 29 anys. De fet, els centres educatius valencians han vist com la seua 
quotidianitat s'ha vist trasbalsada per l'estat de la salut mental dels seus i les seues 
estudiants, doblant-se les conductes suïcides i les autolesions entre l'estudiantat. Uns 
centres als quals els hi manquen recursos i formació per a poder atendre aquesta situació 
de manera suficient.

Com bé assenyala també l'estudi del Consell Valencià de Joventut els problemes de salut 
mental estan molt relacionats amb qüestions que remeten a condicions estructurals de vida i 
que no es modifiquen amb un servei puntual de consulta psicològica, sense que això 
signifique que no siga necessari. La incertesa davant del futur, la inestabilitat laboral i els 
problemes econòmics l'aïllament social (56,92 %) i les dificultats per a l'emancipació 
(51,69 %).

La gravetat de la situació tant la present com la que s'albira, així com la complexitat de les 
fonts de problemes de salut mental entre la població, però sobretot entre les persones més 
joves són un clam al consistori per prendre mesures. Mesures àmplies, de gran abast i 
complexitat.

En aquest sentit plantegem els següents punts d’acord:

PRIMER.- Que es constituïsca una mesa pública per la salut mental de la ciutat d'Alcoi. Una 
mesa que significaria donar continuïtat a la comissió de salut mental d’Alcoi, i proposar una 
subcomissió específica per a aquesta qüestió al Consell de Benestar Social. Estaria 
composada per professionals dels diferents recursos existents en salut mental a la ciutat, 
entitats de prevenció de conductes suïcides i conductes addictives, representants de l’àmbit 
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sanitari, laboral, entitats juvenils, entitats de prevenció de la violència de gènere i 
assetjament escolar.

SEGON.- Que una de les primeres qüestions a tractar per aquesta mesa siga la realització 
d'un pla integral de salut mental al municipi que estructure i coordine tots els recursos 
disponibles a la ciutat així com realitzar una formació directa als equips educatius per al 
desenvolupament d’accions de detecció precoç dins de l’horari escolar mentre es 
desenvolupa el Pla Integral. Es treballaria en el full de ruta que estableix el pla nacional de 
salut mental adaptat a les necessitats particulars de la nostra ciutat. En aquest pla estaria 
integral desenvolupar una estadística municipal sobre les malalties mentals i els suïcides 
ocorreguts a la ciutat, que acomplisca la llei d’igualtat de gènere i per tant estiga 
desagregada per sexes.

QUART.- Que es constituïsca un espai de debat anual en la línia de la jornada sociosanitària 
de salut mental ja organitzada per l’Ajuntament d'Alcoi per a donar visibilitat i informació a la 
ciutadania.

QUINQUÉ.- Desenvolupar una sèrie d’accions per a la desmitificació del suïcidi i les 
malalties mentals.

SISÉ.- Publicitar els números de contacte d’atenció psicològica i números d’emergència.»

17. 36619/2021 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A MILLORAR LES ACTUACIONS I AJUDES EN MATÈRIA DE 
REHABILITACIÓ

El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les ajudes Next Generation són una oportunitat per a poder resoldre els problemes que el 
poble d'Alcoi fa anys que arrossega i que és complicat resoldre amb recursos propis. Com 
s'està reclamant des de les més diverses veus és urgent preparar l'administració pública per 
a rebre aquests fons europeus dotant-se de la capacitat suficient per a poder gestionar-los 
de manera eficient.

L'Ajuntament d'Alcoi té la responsabilitat indefugible que aquests fons de diners públics, és a 
dir, pagats per totes i tots els ciutadans europeus no vaja a les butxaques d'aquells que 
tenen els suficients coneixements i diners per a saber aprofitar-los. L'Ajuntament d'Alcoi 
hauria de vetllar no només per aconseguir el màxim de fons econòmics sinó sobretot que 

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: 14157566227115757340 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

aquests fons no alimenten l'enorme desigualtat existent a la nostra societat i vagen a fer més 
confortable la vida dels que ja tenen una vida confortable. El nostre ajuntament ha de cuidar 
dels que no tenen els recursos suficients per a desxifrar la informació existent sobre aquests 
fons europeus i ha de servir d'aixopluc a aquelles persones que no tenen ni el temps ni les 
capacitats suficients per a poder dur a terme un projecte que poguera ser subvencionat per 
aquesta línia d'ajudes. I no estem parlant de les persones més vulnerables, estem parlant 
del 90% de la població d'aquest poble.

El Real decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en 
matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència aprovat per a gestionar aquests fons europeus inclou els següents programes 
d'ajuda:

1. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació
3. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.
4. Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.
5. Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la 

redacció de projectes de rehabilitació.
6. Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis 

energèticament eficients.

Alcoi té diversos trets que el fan òptim a captar recursos econòmics d'aquestes ajudes:
Tenim un centre històric en una situació molt deficient de conservació: un 53% són edificis 
de més de 50 anys, un 16% dels edificis tenen deficiències estructurals a més a més l'anàlisi 
feta dels edificis en pitjors condicions després de la borrasca Gloria va identificar que un 
64.2% dels edificis estava en risc.

A més a més hi ha barris com Santa Rosa, la Zona Nord, el Camí amb un parc d'habitatge 
molt envellit.

D'altra banda, Alcoi ja ha arribat a acords per l'eliminació de l'amiant o incloure mesures per 
a minorar les altes temperatures en els edificis de la ciutat.

Per tot això demanem:

PRIMER.- Que amb urgència es delimiten i es redacten els programes-memòria dels 
Entorns Residencials de Rehabilitació Programada que estableix la normativa i on se li ha de 
donar màxima prioritat al centre històric de la ciutat.
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SEGON.- Aprofitant que una de les línies de finançament establertes al real decret esmentat 
és el suport a les oficines de rehabilitació i que, explícitament es parla de "finançar el servei 
d'oficines de rehabilitació, tipus 'finestreta única', oferint serveis integrals d'informació, gestió 
i acompanyament de la rehabilitació, per part de les comunitats autònomes i entitats locals, 
més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l'àmbit de barri", demanem que 
s'òbriga una Oficina de Rehabilitació a l'Ajuntament d'Alcoi entre les funcions de la qual 
estiga:

 l'assessorament tècnic per a la rehabilitació d'edificis als veïns i veïnes d'Alcoi
 oferir informació sobre ajudes i línies de finançament per a la rehabilitació als veïns i 

veïnes de la ciutat
 assessorament i possible redacció de documentació tècnica per a l'obtenció de 

llicències d'obres.

TERCER.- L'assumpció per part de l'Ajuntament d'Alcoi com a agent rehabilitador, és a dir 
en la figura necessària per a poder dur endavant les obres de rehabilitació necessàries en 
els edificis residencials. Només així podria ser el garant de la democratització d'aquestes 
ajudes i la disminució de la desigualtat».
 
Llei els punts d’acord la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou.

Bé, començar dient que açò, com en la moció anterior, és una cosa que ja està fent-se, 
pense jo, en este consistori. A més a més, a principi de legislatura es va constituir 
l’observatori de l’habitatge, que, vaja, les seues competències són estes, les d’assegurar 
totes estes... de fet ens han clavat en les activitats, s’han fet reunions, ens van ajuntar a la 
xarxa Xaloc, per exemple, ens han fet xarrades els companys de l’observatori per a portar a 
terme totes estos temes de les rehabilitacions i de quina manera es pot ajudar, també se’ns 
proposa una oficina Xaloc, per dir-ho d’alguna manera que s’ha de fer des de l’observatori.  
Ara ens plantegen una oficina de rehabilitació que, per al fons, seria el mateix i que podria 
complir la funció per la qual s’ha fet l’observatori. Aleshores, em pareix reiteratiu, i dona un 
poc a la vista que, per exemple, amb Conselleria treballen de la mà, però ací cadascú va a 
la seua i pareix que siga una competència, per la qual cosa no acabe de vore la 
conveniència d’esta moció. Gràcies

Sr. Abad: Gracias señor alcalde. 

Como desde Vox venimos defendiendo desde el minuto 1 en el que se anunció por parte de 
la Unión Europea los fondos para la recuperación, estamos firmemente convencidos de que 
hasta el último euro de esos fondos ―que recordemos, como bien ha dicho, son fondos 
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públicos y, por tanto, dinero del ciudadano― debería ir destinado a la indemnización a los 
principales damnificados por el impacto económico de la pandemia: las pequeñas y 
medianas empresas. Y hablamos de indemnización puesto que el gobierno de Pedro 
Sánchez, con dos estados de alarma ilegales y con la inestimable colaboración del 
Presidente Puig, ha condenado a cientos de negocios en Alcoy y, por tanto, a sus 
propietarios que tanto sacrifican para levantar su persiana cada mañana, a la pobreza más 
absoluta es a lo que los llevan. Ellos han sufrido el peso de las nefasta, arbitrarias e ilegales 
restricciones del socialismo más rancio y, por ende, deberían ser ellos los que reciban lo que 
desde la administración se les ha arrebatado. 

Votaremos en contra porque ustedes, que defienden su Agenda 2030 al igual que la Unión 
Europea, quieren aprovechar una crisis sanitaria, económica y social para impulsar un 
modelo socialista que a lo único que nos aboca es la redistribución equitativa de la miseria.

Pero es más, ustedes ―que son Podemos― son los titulares de la Consellería de Vivienda 
de la Generalitat Valenciana y lo que pretenden con esta moción es tapar las vergüenzas de 
su gobierno autonómico y de la absoluta dejadez de funciones que tanto Rubén Martínez 
Dalmau como Héctor Illueca han cometido y siguen cometiendo día tras día. Desde Vox 
Alcoy no le vamos a permitir que intente lavar la imagen de su partido trayendo al Pleno 
municipal algo que es competencia directa de la Consellería de Vivienda.

Y, como bien ha informado el señor Martínez, aquí ya disponemos del Observatorio de 
l’Habitatge, que es uno de los órganos que podrían desempeñar estas funciones. Gracias.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde.

Bé, senyor Abad, el que estan fent els companys d’Unides-Podem a la Conselleria 
d’Habitatge és, després de molts anys que la dreta especulara amb un dret ―no, no, estic 
parlant de la dreta, no de vosté―, després que la dreta especulara moltes dècades amb un 
dret de tots i totes, el que està fent Unides-Podem en la regidoria... en la Conselleria 
d’Habitatge, perdó, és tractar l’habitatge com el que és, com un dret i no com un bé perquè 
uns quants especulen a costa dels demés.

Bé, respecte a la moció. Ho ha comentat algun company, que ja és cert que moltes 
qüestions sí que s’estan desenvolupant des de l’Observatori, altres no; però bé, com sabem, 
la qüestió de l’habitatge és una qüestió prioritària per a nosaltres que, evidentment 
compartim preocupació amb el grup proposant, i no anem a ser cap entrebanc perquè 
aquesta proposta puga eixir endavant.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde. 

La figura de agente rehabilitador, tal como se expresa en la exposición de motivos de la 
moción de Guanyar, es la figura a través de la que se va a suministrar información y 
gestionar las ayudas europeas para la rehabilitación de edificios a aquellos propietarios 
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interesados y dentro de los fondos Next Generation según el Real Decreto 835/2021, de 5 
de octubre; aunque es cierto que esta labor de asesoramiento en ayudas públicas a la 
rehabilitación ya la están desarrollando, principalmente los administradores de fincas, el 
mismo decreto abre la figura de agente rehabilitador a cualquiera que concierte servicios y 
se les ofrezca a la comunidad de propietarios para la rehabilitación.

Desde Ciudadanos valoramos de forma positiva que se cree en nuestra ciudad un servicio 
público que asesore y gestione a propietarios y comunidades de vecinos que carecen de 
este asesoramiento, o que prefieren hacerlo de esa manera al respecto de dichas ayudas. 
Por lo que vamos a votar favorablemente a esta moción.

Dicho esto, sí quiero aprovechar para expresar nuestra preocupación en cuanto a que la 
ejecución de esos fondos europeos se pueda ver bloqueada o retardada por el gran retraso 
en la concesión de licencias de obras, algo que se produce no solo en este sino en muchos 
ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que el objetivo a nivel nacional de este tipo de 
ayudas es reformar unas 100.000 viviendas al año hasta el 2026, y que esto va a suponer 
un incremento muy notable del número de expedientes de concesión de obras en nuestra 
ciudad, para cuya tramitación este ayuntamiento tendrá que llevar a cabo medidas de 
refuerzo del Departamento de Urbanismo. Medidas que, aprovechamos este turno, de 
Intervención para solicitar que se estudien y se adopten a modo de un ruego descolocado, 
porque evidentemente es un problema con el que entendemos que nos vamos a encontrar. 
Gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

Des de Compromís estem totalment d’acord en el tema que s’ha exposat ací, del que 
estàvem parlant. Entenem que l’observatori també podria assumir part dels punts que estan 
tractant-se, o pensem que haurien de fer més del que estan fent actualment.

Un del punts que no acabem... que ens agradaria que ens explicaren és, en el punt segon, 
quan el tercer apartat parla d’assessorament i possible redacció de documentació tècnica. 
Entenem... sí que ens agradaria que ens explicaren eixa redacció de documentació tècnica 
si l’han de fer per part dels funcionaris, qüestió que no es podria fer, o si entraríem en 
conflicte amb altres entitats o amb altres professionals que treballen pel mateix, amb el que 
són les llicències d’obres. Aleshores, sí que ens agradaria que ens explicara una miqueta 
això i el perquè o si es pot modificar si és el cas.

Sra. Lirio García: Sí, buenos días, gracias.

Las ayudas Next Generation son una oportunidad muy buena, sin embargo nos preocupa 
que no seamos capaces de aprovecharla. De hecho, una de las ayudas a las que nos 
hemos presentado, la de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones, parece pensada para el propio centro histórico de Alcoy. Es necesario que 

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: 14157566227115757340 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

tengamos proyectos serios, realizables, maduros para que podamos presentarnos a las 
iniciativas, y más importante y preocupante, que luego seamos capaces de justificarlos. Y 
ese es uno de los problemas.

El Gobierno del PSOE no tiene un proyecto de centro histórico de Alcoy. Lo vemos 
constantemente en la forma de gestionar del gobierno, movimientos, decisiones 
improvisadas y a salto de mata. Nos duele comprobar como, ante la oportunidad que 
representan estos fondos europeos, Alcoy no pueda aprovecharlos para recuperar el centro 
histórico porque no tiene un proyecto. ¿Cómo es posible que el gobierno no sea capaz de 
acudir a los fondos europeos con un proyecto para el barrio?¿Cómo es posible que el listado 
de propuestas que unilateralmente ha decidido presentar el gobierno a Europa no haya un 
plan integral de recuperación del Centro? Nos llena de tristeza comprobar que a punto de 
cumplirse dos años de la borrasca Gloria, el PSOE no tiene una respuesta que ofrecer al 
Centro. No ha sido capaz de articular una propuesta firme para el barrio. Aquella borrasca 
puso de manifiesto una década de dejadez por parte del gobierno, así lo muestran los datos 
de declaración de ruina y desalojo de edificios del Centro. En el período 2017-2019 el 
ayuntamiento decreto 1 caso de ruina y 4 de desalojo; en el período 2020 a 2021 se 
decretaron 24 ruinas y 48 desalojos. Estos datos hablan por sí solos y no hace falta 
comentarlo más.

En plena crisis, con el derrumbe de edificios con consecuencias catastróficas, el PSOE 
anunció que el Instituto Valenciano de la Edificación iba a revisar 420 edificios, al final fueron 
solo 80. Aún estamos que el PSOE ponga en marcha una sola de las 60 actuaciones 
recogidas en el Plan para Recuperar el Centro, que en conjunto sumaban casi 70 millones 
de euros. 

Es muy triste constatar como pasan los… han pasado ya dos años, y el batiburrillo de ideas 
que recogía este plan han caído en el olvido. La única respuesta que se le ha ocurrido al 
PSOE para el Centro es cerrar sus calles, aprobar una ordenanza de peatonalización que el 
propio gobierno es incapaz de cumplir. Insisto, no hay proyecto, no hay planificación. 

Es frustrante comprobar que el gobierno ni hace ni deja hacer. En enero del 2021 desde el 
Partido Popular pedimos al gobierno que adquiriera solares y edificios para construir 
edificios nuevos, que se reforzara el Departamento del IE, que se dieran ayudas a las 
comunidades de propietarios que deben pasar la revisión, que se ampliara la partida para 
demoler edificios. Todo ha caído en un saco roto.

Todavía estamos a tiempo de situar al Centro como una de las grandes prioridades de este 
ayuntamiento, y no con intervenciones estéticas e impropias de un conjunto histórico-
artístico, como es el caso de la calle Sant Francesc. Estamos a tiempo de definir un 
proyecto integral, que nos permita acogernos a las ayudas europeas, pero para ello el 
gobierno debe entender que la gestión de los fondos europeos no puede hacerse de 
espaldas a la oposición sin consensuar ni aceptar propuestas, dándole información cuando 
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ya todo está decidido ―Sr. Alcalde: Vaja acabant. Sra. Lirio García: Sí, acabo, no veo el 
reloj―. Por  eso vemos pertinente la propuesta de Guanyar, pese a las dudas que puede 
generar el tercer punto, entendemos que debemos votar a favor porque este ayuntamiento 
tiene que reaccionar para salvar el Centro, porque los ciudadanos no nos perdonarán que 
desaprovechemos la oportunidad histórica que representar estos fondos para dar una 
solución al Centro.

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

Aquest govern és plenament conscient de l’oportunitat històrica que representen aquestes 
ajudes per a la nostra ciutat. Un èxit que és del govern d’Espanya que ha pogut aconseguir 
140.000 milions per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Tenim molt clar que és un repte amb molta complexitat, i que per dur endavant, això sí que 
m’agradaria insistir perquè tots ho sapiguem, és necessari que tots els agents implicats 
estiguem alineats remant cap al mateix objectiu. Per això, aquest ajuntament porta més d’un 
any treballant de valent i preparant propostes i projectes per aprofitar, amb èxit, aquesta 
oportunitat de gran rellevància .

Vostés es dediquen a dir coses molt genèriques, a carregar contra el govern; però bé, jo 
vaig a dir les coses que estem fent:

 Hem celebrat més de 20 reunions amb responsables de diferents ministeris del 
govern d’Espanya, així com també del Botànic, per conéixer i treballar conjuntament 
les línies d’actuació.

 Més de 15 reunions amb veïns i agents socials i econòmics per definir les actuacions 
i presentar les diferents convocatòries de fons europeus.

 Hem presentat més de 30 projectes convocats pels diferents ministeris.

 La celebració de les jornades formatives i informatives adreçades a professionals i a 
la ciutadania en general dels Next Generation, organitzades per l’Observatori de 
l’Habitatge.

 També estem fent la redacció d’un estudi al voltant de la situació edificatòria i de la 
vulnerabilitat econòmica a la ciutat, en què podem detectar les zones amb menys 
recursos, també per part.... encarregat per part de l’OMHA.

 Hem creat l’Oficina de Gestió de Fons Europeus encapçalada per la companya 
Lorena Zamorano.

Senyora García, vaig a dir-li que gràcies al treball rigorós i seriós del nostre projecte de 
ciutat, perquè tenim un projecte, un projecte que és reconegut i valorat per les diferents 
administracions i per això som de les ciutats que més fons hem aconseguit, superant ja els 
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3,5 milions, i obtenint les millors valoracions dels projectes presentats. També, per això em 
resulta un poc sorprenent que després d’un any treballant en aquesta línia, a Guanyar li 
preocupe la redacció de memòries i projectes per als fons europeus, perquè si ens posarem 
ara a redactar, segurament no arribaríem a la convocatòria. 

Respecte als 6 punts als que fa referència la seua moció, és important insistir que l’objectiu 
d’Europa és la millora de l’eficiència energètica, i no exclusivament la rehabilitació integral 
dels edificis; per tant, hi haurà sol·licituds que no encaixen amb aquestes ajudes.

Del programa de rehabilitació de barris sols s’aprovarà un projecte, en principi, i estem 
preparant com a sol·licitants dos projectes de la rehabilitació del barri de la Zona Nord, en 
concret Font Dolça i Sagrat Cor. Existixen també més barris a la ciutat d’Alcoi, senyora 
García.

En el punt dos. Les Oficines de rehabilitació. Tenim també la Xarxa Xaloc que ja està en 
funcionament i que, a més, també li vam traslladar al vicepresident i conseller d’Habitatge la 
necessitat d’ampliar personal per poder ajudar i acompanyar en la gestió i tramitació de les 
ajudes a tota la ciutadania.

El programa de rehabilitació d’edificis. En aquest cas són les comunitats de propietaris, que 
poden presentar-se si volen, i que tenim ja redactat el projecte de rehabilitació, que en 
alguna ocasió sí que s’han interessat, en concret pel barri de La Sang, ací també tenim  
redactat el projecte centrat en eficiència energètica, perquè els seus veïns també se’ls puga 
facilitar la presentació d’aquest projecte.

I per últim, el que completa el número 6 són les ajudes a habitatges socials, que anem a 
enviar el registre de solars per poder construir habitatge. Continuaré en la segona 
intervenció.

Sra. Obiol: Gràcies de nou.

Coneixem la tasca que es fa, i ara millor amb l’exposició de la senyora Baca, que li agraïm, 
també coneixem la que no es fa, i és això el que ens interessa en aquesta moció, perquè 
entenem que és la nostra missió en aquesta Corporació.

De fet, entres a la web d’Habitatge, i la notícia més recent és del 27 del 7 del 2020, o cliques 
a infohabitatge en la mateixa web i et dona error. És a dir, que sabem el que es fa, i ho 
agraïm, perquè coneixem i hem parlat i hem assistit a les jornades i assistim als laboratoris; 
però, també estaria bé incidir en allò que no es fa.

Hem informat de la nostra moció tant al nostre grup parlamentari com a Conselleria, i sí que 
ens agradaria fer algunes preguntes:

 Si a Alcoi tenim alguns entorns residencials de rehabilitació programada? No si s’han 
fet, no si s’han pensat, si s’han fet o si tenim termini per a tindre’ls.
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 Si hi ha algun agent al nostre ajuntament o bé a través de la Mancomunitat, no que 
t’informe, que sé que està, sinó que t’ajude a redactar la sol·licitud per a demanar les 
ajudes de rehabilitació?

 Tenim la ciutadania ajuda tècnica per a comprendre i saber com podem fer si tenim 
algun element de patrimoni a conservar en el nostre edifici i com ho hem de fer?

Necessitem... nosaltres fem aquesta moció perquè crec que necessitem que en açò 
funcione l’Ajuntament com funciona l’Oficina del Consumidor, que, per cert, té uns tècnics 
magnífics, i que t’ajuden a redactar una sol·licitud per a les subvencions, per a les queixes, 
en el seu lloc no, per a les subvencions, però sí per a les subvencions, i després saber com 
justificar-les. Perquè sinó, les comunitats de veïns, com bé ha senyalat la senyora García, 
no tindran la capacitat moltes vegades... o no, si són cases unifamiliars encara menys, no 
tindran la capacitat perquè és llenguatge administratiu, són coses complexes, perquè tenim 
feines, perquè tenim família, perquè no podem amb tot. I només necessitem 
acompanyament. I, per això, és la justificació d’aquesta moció. 

En realitat ens té igual com es faça, si és dins de l’oficina Xaloc, si és dins de l’Observatori, 
el que volem és que es faça. Preferim, òbviament, gestió directa; però si és un conveni amb 
entitats, com han fet en altres municipis, estaria també bé, com ha dit la senyora García. 
Però l’Ajuntament, pensem que no ens pot deixar als ciutadans desemparats, desemparats 
en l’acompanyament, no desemparats en l’assessorament. Desemparats en 
l’acompanyament. I no podem tampoc permetre perdre ni una possibilitat de tindre diners 
d’aquests que venen en els fons europeus, per a rehabilitar la nostra ciutat i els nostres 
habitatges. El centre òbviament, però com ha dit vosté hi ha altres barris més enllà del 
centre, o hi ha altres qüestions que serien molt importants, hem parlat vàries vegades ací de 
l’amiant, també seria una qüestió que podríem tindre en compte, o que en cada teulada hi 
haja plaques fotovoltaiques i que ens ajude l’Ajuntament a tirar endavant això, no només 
comprendre sinó hi ha solucions perquè un ciutadà puga fer-ho si no té els diners en aquest 
moment. És a dir, hi ha solucions per a això. No estem parlant òbviament de gratuïtat o no 
necessàriament. Hi ha serveis a l’Ajuntament d’altres administracions que són pagats 
segons uns barems, i això és important, però si les persones no demanem més 
subvencions, que a vegades aquesta... en comissions o, fins i tot, al plenari s’ha dit que no 
es demanen les subvencions, potser no és perquè no les necessitem, potser, una gran part 
d’eixa no demanda de subvencions és perquè no les entenem o no ens dona la vida per a 
demanar-les, i pensem que seria molt important fer això per part de l’Ajuntament.

Aquesta moció el que demana és, com déiem abans, entendre les polítiques locals des 
d’una clau transformadora i d’acompanyament de la ciutadania, no d’una manera de 
menystenir la feina que ja s’ha fet i que coneixem, sinó la manera de millorar-la de manera 
col·lectiva, de cara al bé comú d’aquesta ciutat.
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Sr. Marcos Martínez: Jo només dir... jo no estic en contra d’esta proposta. A mi em pareix 
una proposta bona i raonable. El que estic en contra és de fer duplicitats innecessàries, que 
és el què he explicat al principi. Aleshores, com acaba d’exposar la senyora Obiol, si 
s’incloguera, per exemple, que des de l’Observatori de l’Habitatge, que seria el seu mitjà 
concret, es poguera fer tot açò, doncs, a mi em pareixeria perfecte. Jo en principi pensava 
abstindre’m en esta moció per este tema, perquè en contra no estic, evidentment, jo sí que 
canviaria a favor. 

El que m’agradaria és això, no demanem més meses per demanar, no demanem oficines, 
no demanem finestretes; aprofitem el que tenim, que també és una... aprofitar recursos 
també és bo per a tots. Gràcies. 

Sr. Abad: No voy a hacer segunda intervención.

Sra. Lirio García: Gracias.

Señores del gobierno, desde el inicio de la legislatura les hemos tendido una mano y 
estamos haciendo propuestas, sin embargo ustedes lo deciden todo unilateralmente. 
Consideramos que necesitan ayuda, no entendemos porqué no la aceptan. No son capaces 
de conseguir ni tan siguiera que la línea de ayudas por edificios afectados por el Gloria, con 
un presupuesto de 100.000 euros se agote, han sobrado 25.870. Estos fondos son una 
oportunidad para mejorar Alcoy, pero para ello, repito, es necesario tener un proyecto de 
ciudad, y no lo tenemos, por lo menos un proyecto para el Centro. Tampoco lo tenemos.

Estos fondos son un fondo para los ayuntamientos con el trabajo bien hecho, no vale la 
improvisación, no da tiempo. Y en Alcoy estos fondos se van a utilizar, pero para acciones 
individuales y sin conexión, básicamente para cubrir el expediente. Únicamente para poder 
decir que Alcoy ha pedido fondos Next Generation. Y es una pena perder esta oportunidad, 
porque no les quepa la menor duda que Alcoy pierde esta oportunidad.

Sra. Baca: Sí, bé, a mi sí que m’agradaria aclarir sobretot el tema de l’assessorament i 
l’acompanyament. Jo entenc que més o menys estem en el mateix, és a dir, ací tenim dos 
oficines, tenim l’oficina OCRE, i tenim la Xarxa Xaloc, que és l’oficina de rehabilitació. És a 
dir, hi ha professionals que es dediquen a redactar els projectes, cosa que jo entenc que una 
oficina no pot fer, i una persona que estiga atenent o acompanyant en eixes subvencions, i 
que, per això, hi ha diferents sectors professionals que ho poden fer, i la nostra missió és 
facilitar eixe coneixement de professionals a tota la ciutadania, i el que no puga, intentar 
facilitar econòmicament que puguen fer-ho.

Dir que els mecanismes que hi ha són, la Xarxa Xaloc, que ja deurien conéixer; la formació 
d’agents del sector perquè puguen tramitar bé les ajudes, i això també està fent un llistat 
Conselleria per a poder classificar a gent que treballa o que fa bones pràctiques i de qualitat.
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I després també, la última part que vosté comentava, és la d’assumir la figura d’agent 
rehabilitador i que ho han comentat altres. És una figura que ha de regular la Conselleria 
d’Habitatge, i que nosaltres, de manera directa, segons l’estructura orgànica actual que té 
l’Ajuntament, difícilment té capacitat per a poder assumir-ho. Per això volem incloure als 
estatus de l’empresa pública que estem impulsant, la rehabilitació i la construcció 
d’habitatge, i que seria molt més fàcil i eficient si aquests serveis els poguera també 
incorporar... perquè no parlem d’agent urbanitzador, sinó més bé... sí, d’agent urbanitzador, 
no rehabilitador, sinó urbanitzador, disculpeu. Per tant, totes aquestes accions serien molt 
més àgils, i per això, també demanem el suport en el seu moment de conformació de 
l’empresa pública de tota aquesta corporació.

També fan referència a la priorització del centre històric. Senyora García, la nomene també, 
mire, vaig a comentar-li les actuacions que tenim fetes i altres en marxa, i que suposen un 
total de 12 milions d’euros:

 Hem impulsat la rehabilitació de 88 habitatges amb una inversió de 1,8 milions a 
través de col·laboració publicoprivada.

 Hem iniciat projectes de rehabilitació de 32 habitatges públics amb fons Edusi.

 Anem a construir 30 nous habitatges públics amb una inversió 4 milions d’euros.

 Van a invertir-se més de 4 milions d’euros amb col·laboració publicoprivada per 
rehabilitar i construir 50 habitatges a l’àmbit del Partidor.

Dir-li al Partit Popular que clar, l’herència especulativa que ens deixa no facilita les coses. 
Que deixen també d’aparentar que els interessa l’habitatge públic. La empremta del Partit 
Popular a l’habitatge és la liberalització del sòl perquè puga especular-se i acabar en el seu 
patrimoni. Eixa ha sigut la política que ha dut a terme el Partit Popular. Que tenim projectes 
que són més lents i que ens està costant, sí, però que tenim clar l’objectiu i que anem a fer-
ho una realitat.

I per últim, m’agradaria fer una menció especial al treball que estan fent els tècnics de la 
casa i a l’alcalde, que s’està deixant la pell tant al ministeri com a conselleria per aconseguir 
totes les subvencions i recursos possibles per a millorar la nostra ciutat. Gràcies, i de tota 
manera votarem a favor de la moció.

Sra. Obiol: Sí, varies coses. La qüestió d’aquesta moció és optimitzar esforços i recursos, 
que crec que li conteste al senyor Marcos Martínez a aquesta qüestió. No és crear més 
estructura, sinó optimitzar el que tenim i, sobretot, acompanyar la ciutadania. No volem... no 
demanem assessorament que sabem que existix, sinó volem facilitats reals, com fa per 
exemple Onda, l’Ajuntament d’Onda, 25.000 habitants, que ajuda a la redacció dels informes 
i dona ajudes. Volem això, no és donar un telèfon, sinó que és, com deia abans que fan en 
l’Oficina de Defensa del Consumidor, que és acompanyar en tota eixa sol·licitud i redactar 
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¡Ojo!, que Toni diu... el senyor Francés diu, que sí en el cap, però en l’Oficina del 
Consumidor et redacten les queixes. I nosaltres, justament el que estem demanant, que 
m’acaba de dir la senyora Baca que no, que no podem redactar els informes, no podem 
demanar les sol·licituds de les subvencions, no o sí? Perquè sinó jo m’estic equivocant.

Per tant, no estem parlant que l’Ajuntament capte ajudes, que està molt bé i que us felicite 
per això a tot l’equip de govern, sinó que els ciutadans se senten acompanyats per a captar i 
per a poder duplicar eixes ajudes que l’equip de govern està captant amb els tècnics. Era 
eixa la qüestió. Òbviament en la forma, que abans no li he contestat al company de 
Compromís, en la for... no ho hem volgut tancar perquè sabem que és complicat, que tenen 
les seues qüestions d’organització dintre de l’Ajuntament. Demanàvem això, eixe és el fons 
de la moció i que agraïsc o agrairé si podem tirar-la endavant. Perquè la qüestió és que 
quan acaben estos fons europeus és que el màxim nombre d’euros possibles arriben a la 
nostra ciutat tant des de part de l’administració pública, però també per part de la ciutadania 
a títol individual, i que aconseguim que quan passen estos tres o quatre anys i ens diguen 
que ja no hi ha més fons, que nosaltres tinguem una ciutat... bé, de fil de vint. Gràcies.

Sr. Alcalde: Sense entrar en debat, sí que per aclarir. La Xarxa Xaloc, que vull agrair i 
reconéixer l’aposta de la Vicepresidència d’Habitatge del govern valencià per introduir esta 
figura, són les oficines de rehabilitació. Que s’ha anticipat la Conselleria i abans que el 
Ministeri transferira els fons, va crear, va impulsar la Xarxa Xaloc, i en les que tenim juristes, 
arquitectes i administratius per assessorar i acompanyar la ciutadania en la preparació de 
tota la documentació, la sol·licitud, la justificació i tot el procés. 

Tenim a la nostra ciutat i a la nostra comarca ja una oficina de rehabilitació; però que 
demanar, com ha comentat la companya Baca, és que s’amplien els recursos perquè sabem 
que van a ser insuficients els recursos humans que tenim ara en estos moments, però que ja 
està en funcionament. 

I això que demanen ja ho tenim gràcies a l’aposta que ha fet el Conselleria d’Habitatge, 
conscient del repte que tenim per a poder afrontar amb èxit l’arribada dels fons europeus. Ho 
dic per aclarir-ho perquè no es tracta de crear més oficines, sinó potenciar la que ja tenim i 
ja està en marxa.

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal GUANYAR 
ALCOI:

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i del regidor no adscrit, el Sr. Marcos Eduardo Martínez 
Coloma (1), i amb el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX (1), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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18. 10/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PREC SOBRE LA COMPTABILITAT DEL SERVEI D’ABASTIMENT 
D’AIGUA POTABLE

Llig les preguntes i prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«PREGUNTES

 Hem observat que en els comptes de pèrdues i guanys del Servei de Proveïment 
d'Aigua d'Alcoi corresponents als exercicis 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, presentats 
per Aqualia a l'Ajuntament d'Alcoi (com a conseqüència de les resolucions emeses 
pel Síndic de Greuges), en l'apartat de costos, el títol que consta en la taula és 
"Costes", mentre que el títol de la taula d'ingressos és "Ingresos reales". ¿S'ha 
d'entendre que el fet que no aparega l'adjectiu "reals" no té més transcendència o, 
altrament, significa que a diferència dels ingressos els costos indicats no són els 
reals de cada exercici, sinó simplement estimacions?»

Sr. Jordi Martínez: Té la transcendència que vullga donar, però són les dades analítiques 
segons la presentació dels comptes que va realitzar sobre l’any 2015, 2016, 2017, 2018 i 
2019, complint-se el plec de clàusules la empresa concessionària.

Per la Unitat Comptable Independent del Servei d’Abastiment d’Aigües d’Aqualia d’Alcoi, en 
format de compte de pèrdues i guanys i en format de balanç de situació de l’any 
corresponent.

Sr. González: Val, faig la següent pregunta.

 «Ha presentat ja l'empresa concessionària el balanç i els comptes de l'exercici 2020? 
En cas negatiu, no considera el Govern municipal que la falta de presentació, quan ja 
ha acabat l'any 2021, és un incompliment del plec de condicions del contracte?»

Sr. Jordi Martínez: No ho ha presentat encara, està previst presentar-ho en el primer 
trimestre del 2022, i sí que és cert que en els dos últims anys s’han presentat els balanços 
dels anys 2015-2019, i, per tant, s’han retardat, i esperem que aquest any 2022 estiguen ja 
completats tots els que s’han de demanar a l’empresa. Per tant, considerem que no és un 
incompliment del plec de condicions, sinó que és un acord entre l’empresa i l’Ajuntament per 
aclarir com més aviat millor... sobretot de manera que els serveis econòmics de l’Ajuntament 
puguen tindre-ho molt clar.

Sr. González:
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 «A banda dels balanços i els comptes de guanys i pèrdues que hauria de presentar 
anualment l'empresa concessionària, disposa l'Ajuntament d'Alcoi d'algun mitjà per a 
conéixer quines són les despeses reals del Servei Públic Municipal d'Aigües 
gestionat per Aqualia?»

Sr. Jordi Martínez: Sí, es disposa de l’estudi tècnic-econòmic dels serveis d’abastiment 
d’aigua potable de clavegueram del municipi d’Alcoi, que ha tingut per objecte exposar 
l’anàlisi tècnic, econòmic i financer dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram 
de la ciutat, que ara estan gestionats per FCC Aqualia, per la UTE Fomento y FCC Aqualia 
respectivament. A partir d’eixes dades s’elabora una quadre econòmic que reflectix els 
costos estimats dels serveis distribuïts segons una sèrie de partides, i els ingressos de 
l’aplicació de les tarifes actuals vigents que tenim els abonats i consumidors que estan 
registrats en eixa.

Sr. González:

«PREC

Demanem que es realitze una auditoria completa de la gestió del servei des de que es va 
privatitzar».

Sr. Jordi Martínez: Doncs, no puc acceptar-li el prec perquè ja es disposa d’eixe estudi 
tècnic-econòmic dels serveis d’abastiment d’aigua potable del que li parlava i que han 
tingut… que tenen per objecte l’exposar l’anàlisi econòmic i financer del servei.

Sr. González: Bé, nosaltres ja fa temps que ho hem demanat alguna volta, venim dient que 
creiem que tocava fer un balanç dels 20 anys... 22, són 20 anys més 2 de pròrroga, de 
realitzar una auditoria com cal perquè la ciutadania estiga informada perquè, de fet, falten 
balanços d’altres anys i ens haguera agradat també que açò es realitzara abans de prendre 
cap decisió sobre el nou model de gestió. No ha estat possible, ho sabem; però igualment 
creiem que és important que es realitze l’auditoria per aclarir la gestió, perquè, com veiem, 
falten dades, hi ha coses que no es coneixen tampoc, i en este pas sí que creiem... com 
parlàvem abans, que és important parlar del passat perquè es conega, per no tornar a les 
errades. 

De la comptabilitat a nosaltres ens sembla increïble, no ens ho creiem, vaja, que l’empresa, 
que una empresa en general puga preveure les despeses de cada partida i estimar-les a un 
any vista, i que després, un any després les despeses quadren exactament  en cada partida 
al cèntim. Les estimacions quadren al cèntim, això ens sembla increïble. I, aleshores, creiem 
que, o ens estan enganyant, o ens estan prenent el pèl o estem prenent decisions en base a 
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estimacions que no són les reals. Però bé, al final simplement volíem això, saber que la 
ciutadania conega la situació real, i, per tant, creiem necessària esta auditoria.

Sr. Jordi Martínez: Mire, senyor González, que li semble a vosté increïble em sembla molt 
bé. A mi el que m’interessa és que li semble increïble als serveis econòmics i jurídics de 
l’Ajuntament; entén que vull dir-li, perquè al final són els que van a dir si eixos balanços, si 
eixe compte de guanys i pèrdues són reals o no. En el cas que no ho siguen hi ha un altre 
gabinet en este ajuntament, que és diu Gabinet Jurídic i el Gabinet de Contractació, que si hi 
ha cap incompliment farà efectives les accions que s’hagen de prendre. Però, que li semble 
a vosté increïble o no, a mi, ara per ara, em preocupa poc. A mi el que... em sembla que... 
semble increïble per als serveis tècnics de l’Ajuntament.

I en el tema de l’auditoria, com li he dit, hi ha un estudi que dona la viabilitat... que estudia 
totes les dades que hi ha del servei de l’aigua, i a partir d’ací es trauen les conclusions que 
nosaltres creguem. 

A mi, torne a dir-ho, este... esta oportunitat que ve ara també és l’elaboració que en estos 
pròxims plens que s’han de traure, totes eixes aportacions que vosté diu i que puguen 
millorar el control de la transparència del servei les aportem entre tots, i que consten en eixe 
plec, i crec que és un repte que tenim entre tots, no crec que ens quedem en este debat de 
gestió directa/indirecta. Ja hem pegat eixe pas i ara crec que hem d’aportar tots perquè eixe 
servei siga el millor possible, sobretot, millorant les aportacions que fem tots, la societat, que 
vindrà un procés participatiu que va a fer-se, com els que estem ací en el saló de plens.

19. 36630/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A REGULAR L'APARCAMENT DE VEHICLES DE DUES RODES EN 
VOLTANTS DE LA PLAÇA D'ESPANYA

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

«Solo tenemos que dar un paseo por el la Plaza de España para percatarnos de la cantidad 
de vehículos de dos ruedas que están estacionados en la acera.

A veces se oyen las quejas de los transeúntes: “Esta moto aquí en medio molesta, ¿por que 
no les multan?”, “aquí no nos podemos ni sentar”, “cada vez nos lo ponen mas difícil”. Como 
he escuchado en algún caso.

Queremos resaltar el mayor problema ocasionado a nuestros mayores que asisten al Centro 
de Mayores de la Plaza de España, que como se puede apreciar en la foto, se las vieron y 
desearon para poder ser recogidos y devueltos al lugar. Como se puede apreciar, la 
accesibilidad y la movilidad se vio mermada considerablemente.
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Añadir, que entre dos columnas de iluminación, están colocadas dos placas donde se 
prohíbe el estacionamiento y se hace caso omiso ni tampoco se sanciona.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 1990, modificada 
en 2009, en su artículo 39.2 establece las prohibiciones generales de estacionamiento. El 
apartado 'e' del mismo indica que está prohibido aparcar "sobre las aceras, paseos y demás 
zonas destinadas al paso de peatones". 

La Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Alcoy, en su capitulo tercero – 
De la parada y estacionamiento, en su sección primera, De la parada, Articulo 17. Lugares 
Prohibidos, en su punto séptimo dispone, Sobre las aceras, y paseos, cuando se trate de 
vehículos y ciclomotores de dos ruedas y se perjudique el tránsito de los peatones sobre 
ellas. 

Por lo que realizamos el siguiente ruego:

 Habilitar plazas de estacionamiento específico para ciclomotores y motocicletas en 
las calles del centro histórico y extenderla al resto del municipio con el fin de ordenar 
el aparcamiento de estos vehículos, con el consiguiente riesgo que entrañan a los 
viandantes 

 La realización de una campaña informativa para ordenar el aparcamiento de 
motocicletas en el centro urbano con el objetivo de evitar que se estacione en aceras 
y espacios peatonales y extenderla al resto del municipio».
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Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, altra vegada. Tal com formula el prec no li’l 
podem acceptar. Està parlant de regular l’aparcament de vehicles en una zona 
concretament, després en el prec sí que parla d'estendre-ho a a tota la ciutat; però bé, 
nosaltres el que fem és regular per a tota la ciutat, i així ho fem constantment. Fa menció 
precisament de dos plaques que s’han col·locat a instància concretament de la consulta que 
vam fer precisament a la Policia Local, i que se’ns va indicar que, davant la normativa que 
teníem, la única forma que teníem era col·locar aquestes dues plaques.

Puc estar d’acord amb vosté, i sí que vaig a incidir, en què a partir d’ara anem a reclamar a 
la Prefectura de la Policia Local que indique i que demane a tots els agents de la Policia que 
sancionen a tots aquells que estiguen incomplint la senyalística que existix; però sí que és 
va treballar, entorn a la normativa que existix, deixar alliberada el pas de vianants per a 
poder accedir a la zona de majors, i tota la part del costat, és on sí que es pot aparcar, ja 
que no hi ha cap tipus de placa ni de senyalística que indique el contrari.

Si el que vosté vol és que regulem que no es puga aparcar en cap vorera, el que haurem de 
treballar és en una altra qüestió, canviar l’ordenança i vore si verdaderament això serà legal; 
perquè el què es fa menció en tot moment és que no es podrà aparcar sempre que siguen 
zones destinades al pas de vianants; però, al pas de vianants en cas que hagen de passar 
d’un lloc a un altre o que no... vaja que impedisquen poder-se desplaçar per eixa zona.

La plaça d’Espanya és molt gran, i tant per una part com per l’altra poden desplaçar-se els 
vianants, i el que hem alliberat és la zona de pas entre el pas de vianants i l’accés al centre 
de majors. Eixe és plantejament que nosaltres li fem, i pel que no li acceptem el prec.

Sr. Abad: Vale, entiendo que pueden haber estado mal redactados los ruegos que solicito, 
pero sí que se detecta una falta de solidaridad con estas personas porque en los dos bancos 
que hay justamente delante del centro de mayores, incluso delante de la Mutua de Levante, 
hay dos bancos que muchas veces las motocicletas están a menos de medio metro, y esto 
dificulta el paso de peatones por lo que es esa zona de la acera de la bandeja. Entonces 
nosotros nos enfocábamos en ese sentido. 

Regular el estacionamiento, pues de alguna manera también estaría bien para que no 
solamente pudieran aparcar donde ellos desearan, sino tener una zona concreta donde 
poder aparcar el vehículo. En nuestro sentido y el del ruego iba por este camino.

Sr. Llopis: Estic d’acord amb vosté en el que esta dient. És a dir, si hi ha una distància entre 
el banc i les motos, doncs haurà de vore’s de quina forma solucionem açò; però jo, per 
exemple, en la foto que vostés posen, el que veig és que està super ben aprofitat el banc, és 
a dir, ací hi ha, si no ho veig malament, 6 o 7 persones assegudes aprofitant el banc. Vol dir-
se que hi han pogut accedir, per altre lloc, i que han pogut entrar al centre de majors.
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I fer-li una altra menció, és a dir, per exemple, hi ha altres zones que les hem regulades de 
la mateixa forma. El cas, per exemple, del Parterre. La gent aparcava damunt de la vorera, 
va haver un moment que ja vam vore que era totalment insostenible, i que precisament 
dificultaven el pas... els passos de vianants, de les mateixes taules dels hostalers de la zona 
i tot el tema, el que vam fer és condemnar una de les places d’aparcament per a vehicles, 
doncs, per a cotxes, i destinar-ho per a, concretament per a motocicletes. És a dir, en eixa 
línia es treballa; però, si vosté el que em fa menció és que vol que fem zones especials per a 
motocicletes i que no es puga aparcar en la vorera, eixa no és la nostra intenció.

20. 36630/2021 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREC PER A INCIDIR EN LA NETEJA D'ESPAIS EN POLÍGON LA BENIATA

Llig el prec el Sr. Abad, portaveu del Grup Municipal Vox Alcoi.

«No es nuevo que se denuncie en redes sociales por los ciudadanos la falta de limpieza de 
algunas zonas y calles del municipio, que parece ser la única forma de que el departamento 
y la empresa concesionaria cumpla sus obligaciones.
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Desde VOX Alcoy nos referimos en este ruego concretamente a la zona del Polígono de la 
Beniata, que desde donde empieza la carretera Font Roja y las calles adyacentes del 
mencionado polígono, la situación de determinados puntos del mismo como al final de la 
calle Fila Verds,  la suciedad se acumula, que se mantienen en el tiempo sin una solución a 
corto plazo.

La imagen que perciben los usuarios del Polígono, trabajadores, transportistas, como 
deportistas que acuden al Polideportivo Francisco Laporta o visitantes al cementerio, no es 
agradable.

Por ello realizamos el siguiente ruego, 

 Que el departamento responsable, revise el aspecto de la suciedad acumulada en la 
zona, se realice el cuidado y limpieza de arbolado, como la eliminación de hierbajos 
cercanos a las aceras a través de todos los medios disponibles.

 que se haga cumplir la ordenanza de higiene urbana para la limpieza de solares 
tanto públicos como privados, en todo el municipio».

Sr. Silvestre: Sí, bon dia de nou. A vore, ací estem en la disjuntiva de sempre. No és nou 
tampoc que nosaltres mateixos denunciem en xarxes socials, que després d’haver deixat el 
carrer impecable o haver deixat una illa de contenidors impecable, haja vingut algú i ho haja 
embrutat. Amb la qual cosa no és deixadesa, ni de la empresa, ni de l’Ajuntament. De tota 
manera, també és veritat que nosaltres arrepleguem totes les incidències que vosaltres ens 
dieu perquè de vegades algunes coses no són tan patents i estan amagades. En este cas, 
en la foto que vosté posa, allí veig brutícia, però, també veig que estem en una època de la 
tardor i han caigut..., majoritàriament allí el que hi ha són branques, que les netejaran, que 
de fet, ara com ara, ja està tot net; però, possiblement, si ho van netejar el divendres... 
perdó, o el dijous o el dimecres, hui igual ens acostem allí i està altra volta igual. Però, és 
igual, hem insistit i, sobretot, per la demanda que fan vostés.

Per tant, en este sentit, el primer... la primera part del prec sí que li l’accepte, que el 
departament responsable revise l’aspecte de la brutícia acumulada en esta zona i que es 
fixen, i d’alguna manera repassen més assíduament o... perquè ells al final tenen tota una 
sèrie de rutes fetes, i hi ha vegades que a demanda també nostra, ixen circumstàncies o 
casuístiques concretes que fan que es desvien i descuiden potser altres zones.

El que no li vaig a acceptar és la segona «que se haga cumplir la ordenanza de higiene 
urbana para la limpieza de solares tanto públicos como privados». Açò està fent-se. Està 
fent-se, l’únic que passa és la rapidesa que voldríem, perquè sobretot en els casos de les 
empreses privades no contesten a la primera o al primer requeriment que els fem, però està 
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damunt d’ells, hi ha moltíssims. És a dir, no diga «que se haga cumplir la ordenanza», està 
fent-se complir la ordenança. La única cosa és la rapidesa que voldríem, sobretot, les 
empreses... en els solars privats, perquè alguns atenen a la primera e inclús fan més del que 
els demanem, i altres, perquè estan moltes voltes en mans dels bancs, no escolten ni la 
primera petició, ni la segona, ni la tercera.

Sr. Abad: Le agradezco que me acepte el primer ruego, pero el segundo, si la ordenanza ya 
regula que el que no cumpla se le sancione y se le hacen requerimientos y demás, tanto en 
espacios privados... Los espacios públicos, porque allí no se limpian, es que no lo entiendo. 
O sea también los espacios públicos deberían de mantenerse limpios y aseados de hierbas 
y demás restos, eso creo que es competencia del ayuntamiento… del departamento. Ya 
denunciaron en otros plenos que habían zonas como el parking de ahí bajo donde está el 
MAF, que la zona también pues está para limpiar, tiene muchas hierbas, incluso en otras 
zonas del polígono de La Beniata como he mencionado, en la Filà Verds hay una serie de 
arreglos que se hicieron con arbolado y demás, que ya no se diferencia lo que es la 
intervención que se hizo de la que hay, y las partes de la acera también, pues… alguna vez 
Podemos lo ha reclamado, que se limpiara o se desbrozara la zona de las aceras para 
poder transitar por ellas adecuadamente. Yo en el segundo el sentido era este. Si no quiere 
aceptar el ruego de la ordenanza de higiene urbana, pues tener una ordenanza que no se 
está… dice que se está cumpliendo, vale, pero no se está aplicando como debería de 
aplicarse. Ese es nuestro punto de vista.

Sr. Silvestre: Sí, evidentment és el seu punt de vista. Evidentment, en els espais públics 
nosaltres anem a seguir insistint. Hi ha una quantitat d’espais, de solars que moltes voltes 
nosaltres costa mantindre’ls al dia, però, contínuament estan repassant-se i estan treballant-
se. Ara, l’herba, al final crec que tampoc representa, entre comentes, algunes voltes no 
representa tal problema perquè hi ha gent, ho hem insistit moltes voltes, que vol tindre allò 
com si fora el corredor de casa, i no és necessari; però, no per res, sinó perquè no genera 
tampoc grans problemes. Però, així i tot, nosaltres prenem nota i insistirem en continuar 
treballant. De fet, ja et dit, ho fem, el que passa és que de vegades marquem prioritats en 
zones més visitables o més problemàtiques que en altres que potser les deixem més de 
costat.

21. 36678/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREGUNTES GESTIÓ SERVEI D’AIGUA

El concejal no adscrito, el Sr. Marcos Martínez, presenta las siguientes preguntas:
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«En estas últimas semanas se está estudiando el modelo de gestión que debería adoptarse 
en cuanto al abastecimiento de agua de Alcoy se refiere, si directa o indirecta, y cuál sería la 
mejor opción.

Sobre esta cuestión, y por las últimas informaciones aparecidas, surgen varias preguntas.

- Respecto a los incumplimientos de la actual contrata

¿La gestión directa garantiza que se termine con las pérdidas de caudal?

¿La gestión directa garantiza la sustitución de los Km. De fibrocemento a corto o medio 
plazo?

- Respecto a la capacidad de gestión

¿Está preparado este ayuntamiento para asumir económica, técnica, informática y 
solventemente la gestión directa?

¿Es conveniente para una empresa pública, todavía en creación, cargar con este servicio 
sin garantías de su capacidad?

¿Ha sido capaz este Gobierno de fiscalizar adecuadamente el actual contrato?

¿Tiene este Ayuntamiento capacidad para asumir las importantes inversiones necesarias a 
corto plazo?

- Respecto a supuestos informes

¿Ha recibido el Gobierno algún contrainforme por parte de plataformas o asociaciones?

¿Se han podido contrastar datos al respecto de unos y otros informes?»

Sr. Marcos Martínez: Gràcies de nou. Igual pareix que les preguntes es generen un poc 
tard després del debat d’este matí, però clar, jo les vaig presentar fa un temps i… bé, i a 
més a més, si no li sembla mal, no sobra mai aclarir conceptes.

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy lee lo siguiente:

«Respecte als incompliments de l’actual contracta que es parla que no s’ha fet res:

 La gestió directa garantiria que s’acabe amb les pèrdues de caudal?»

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: 14157566227115757340 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. Jordi Martínez: Bé, jo crec el que garantix que s’acaben les pèrdues de cabal no és la 
gestió directa o indirecta, sinó que són pròpiament les inversions que fem en eixa xarxa 
d’abastiment o de clavegueram que permeta que no es produïsquen.

Sr. Marcos Martínez: «La gestió directa garantix la substitució dels quilòmetres de 
fibrociment a curt o mitja termini?»

Sr. Jordi Martínez: Tampoc. Com li deia, són les inversions que fem en totes eixes 
actuacions les que al final garantiran que el servei millore i que puguem eliminar d’una 
vegada tot el que és el fibrociment de la ciutat. 

I li torne a dir, que això ho acordarem ací els que estem, no ho acordarà cap empresa.

Sr. Marcos Martínez: «Respecte a la capacitat de gestió:

 Està preparat este ajuntament per assumir econòmica, tècnica, informàtica i 
solventment la gestió directa?

Sr. Jordi Martínez: A vore, en els informes parla de la dificultat tècnica que té, amb el 
personal actual no, i sobretot perquè és un dels serveis més tecnificats que hi ha en la 
societat. Ens pot semblar que quan anem a casa obrim l’aixeta i isca aigua és una cosa 
simple, natural i senzilla, darrere hi ha un procés de control i tècnic que, ara per ara, en els 
serveis tècnics de l’Ajuntament no seria ....

Sr. Marcos Martínez: 

 És convenient que una empresa pública, encara en creació, carregar en este servei 
sense garanties de la seua capacitat?

Sr. Jordi Martínez: Jo crec que li he contestava en el debat del començament del plenari al 
senyor Santiago, que nosaltres entenem que l’empresa pública és un bon instrument que 
puga fer a la llarga la gestió de l’aigua i d’altres serveis públics, el que sí que creiem que 
seria pràcticament acabar amb ella, seria encarregar-li un servei com aquest a una empresa 
que encara ni té experiència en la gestió ni el seu personal, que encara no està, siga capaç 
d’enfrontar-se a un servei, que li torne a dir i vull dir-ho, que sembla molt fàcil, però que, ara 
per ara, està molt tecnificat.

Sr. Marcos Martínez:

 «Ha sigut capaç este govern de fiscalitzar adequadament l’actual contracte?»
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Sr. Jordi Martínez: A vore, nosaltres el que hem fet ha sigut complir les condicions del 
contracte, i, per tant, en alguns casos, com es puga dir ara del tema dels balanços i dels 
comptes de guanys i pèrdues, posar-se davant l’empresa i anar demanant-li tota la 
documentació esperada, i que siga la que demana el contracte.

Sr. Marcos Martínez:

 «Té este ajuntament capacitat per assumir els importants inversions necessàries a 
curt termini?»

Sr. Jordi Martínez: No sé si seré jo el més adequat per a contestar açò, però, entenc que, 
llevat que em rectifiquen; sí, sí renunciàrem a fer qualsevol tipus d’inversió en molts anys en 
este ajuntament, i anualment per a altres menesters.

Sr. Marcos Martínez: «Després, respecte al suposats informes dels que s’ha parlat durant 
estos dies.

 El govern no ha rebut algun contrainforme per part de plataformes o associacions?

Sr. Jordi Martínez: No, jo he rebut un e-mail amb un PowerPoint de huit pàgines en què 
qüestiona l’estudi d’AIMET.

Sr. Marcos Martínez:

 «S’han pogut contrastar dades al respecte d’uns i d’altres informes?»

Sr. Jordi Martínez: Evidentment no, perquè en un informe... en un PowerPoint que crec que 
hem rebut tots els que estem ací, en què no dona cap dada ni contrasta cap qüestió legal, jo 
no he tingut cap informe a l’abast.

22. 36680/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREC SOLARS EL CAMÍ

El concejal no adscrito, el Sr. Marcos Martínez, presenta las siguientes preguntas:

«Al principio de la calle El Camí, entre Sant Nicolau y sant Mateu (parte superior de La 
Glorieta), existen unos solares con escombros y fachadas en ruinas, que proyectan una 
mala imagen de la zona. Aunque dichos solares sean de propiedad privada, sería necesario 
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actuar sobre esta zona para mejorar dicha imagen y potenciar la recuperación del Centro de 
nuestra ciudad.

Si se hacen esfuerzos por mantener viva esta zona, es imprescindible evitar dejar de la 
mano este tipo de estampas que en poco o nada ayudan a conseguir una ciudad amable. 
Pese a las más que posibles trabas que se puedan encontrar al respecto, debería intentarse 
el proyectar y acordar actuaciones en este espacio, tales como parque infantil, zona verde, o 
cualquier propuesta que fuera satisfactoria para los vecinos y que compensara un poco la 
habitual tendencia de conversión en aparcamientos, que son muy necesarios, pero que no 
deben ser la única opción.

Por todo lo expuesto, solicito al Gobierno Municipal el siguiente RUEGO: 

- Se estudie la posibilidad de una actuación en la zona, en los términos anteriormente 
citados, y se valore negociar con los propietarios y agentes afectados, y confeccionar, en su 
caso, un proyecto de rehabilitación y adecuación de este espacio».

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy lee lo siguiente:

«Sí, al principi del carrer El Camí, entre els carrers Sant Nicolau i Sant Mateu, estem parlant 
de la part superior de La Glorieta, existixen uns solars amb enderrocs i amb les façanes en 
ruïnes, que projecten una imatge prou roín de la zona i..., bé, sabem que estos solars són 
privats, però seria necessari actuar un poc en este tros per millorar eixa imatge i potenciar la 
recuperació del Centre. 

Si es fan esforços per mantindre viva la Zona Centre, és imprescindible deixar de la mà 
estes coses, este tipus d’estampes que no ens ajuden res a aconseguir una ciutat amable. 
Jo sé que hi hauran moltes traves, és molt possible que per a fer alguna cosa al respecte 
per la titularitat de la zona; però es deuria d’intentar el projectar i acordar alguna actuació 
com puga ser una zona infantil, zona verda... qualsevol proposta que fora satisfactòria per 
als veïns i compensar un poc l’actual tendència de conversió en aparcaments, que també 
fan molta falta, però que no deuen de ser l’única opció possible. 

Per tot açò, sol·licite el següent prec:

- S’estudie la possibilitat d’una actuació a la zona en els termes anteriorment citats i es 
valore negociar amb els propietaris i agents afectats, i confeccionar, en el seu cas, un 
projecte de rehabilitació i adequació d’este espai. Gràcies»

Sr. Jordi Martínez: Sí, li acceptem el prec. Vosté sap que estem treballant en un ARRU de 
rehabilitació urbana en eixa zona. És cert que hi ha una quantitat de propietaris, de xicotets 
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propietaris, que tenen herències i propietats a la zona, que fa difícil desenvolupar actuacions 
allí. Sí que ens posarem en els que tenim ja més o menys localitzats de la zona del Camí 
per intentar donar solució a açò i fer la zona, encara que està en un procés de rehabilitació i 
d’ajudes d’un ARRU que es va concedir, de fer la zona el més decent possible fins que eixes 
intervencions es puguen produir.

Per tant, li acceptem el prec.

Sr. Marcos Martínez: D’acord, moltes gràcies i a vore si és possible en curt espai de temps.

23. 36681/2021 REGIDOR NO ADSCRIT MMARTINEZ 
PREGUNTES- PREC NAU COTXERES AUTOBUSOS URBANS.

El concejal no adscrito, el Sr. Marcos Martínez, presenta las siguientes preguntas-ruego:

«Al parecer, las cocheras de los autobuses urbanos, sufren una notable falta de 
mantenimiento. Tanto es así, que cuando llueve parece que hay más agua dentro que fuera, 
faltando además, innumerables placas de fibra en el techo que, una vez caen empapadas 
por el agua, no se vuelven a reponer.

En el pleno del 29 de enero de 2018, ya se debatió una moción en la que se destacaba el 
mas estado de las instalaciones, de las cuales se subsanó el mal estado de los aseos y 
vestuarios, gracias a la denuncia de un sindicato, pero no así del resto de instalaciones, 
seguramente debido a que cuando tuvieron la inspección de trabajo no llovía y no se 
observaron las deficiencias.

¿Es conocedor el Gobierno Municipal del estado de esta nave?

¿Quién es el responsable del mantenimiento de esta estructura?

¿Es conocedor el Gobierno que la flota pernocta a la intemperie debido al mal estado de las 
instalaciones?

¿se subvenciona de algún modo el mantenimiento de estas cocheras?

¿Se subvenciona o paga de alguna forma el alquiler de las mismas?

En caso afirmativo,
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¿A quién se le paga?

¿Este alquiler es acorde a precios de mercado?

En cualquier caso, solicito al Gobierno Municipal el siguiente RUEGO:

- Se supervisen las condiciones y el buen funcionamiento de estas instalaciones, así de que 
se cumple con todo lo estipulado en los pliegos correspondientes.

- Se revisen todas las subvenciones existentes y que se verifique que están debidamente 
justificadas y ejecutadas».

El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcoy lee lo siguiente:

«Pel que sembla les cotxeres dels autobusos urbans patixen una notable falta de 
manteniment. Tant és així que quan plou pareix que hi haja més aigua dins que fora. Falten 
moltes plaques d’estes d’aïllament, de fibra en el sostre que, una volta cauen perquè estan 
banyades, no es reposen.

En el plenari de 29 de gener de 2018 ja es va debatre una moció en la que es destacava el 
mal estat de les instal·lacions i amb les quals es va solucionar el tema de lavabos i vestuaris 
gràcies a la denúncia de un sindicat, però no així de la resta d’instal·lacions, segurament 
perquè quan van anar a veure-ho no plovia i, per exemple, este aspecte no el van detectar.

 És coneixedor el Govern Municipal de l’estat d’esta nau?»

Sr. Jordi Martínez: Sí, en som coneixedors... bé, i a banda de la seua proposta que portava 
al Ple, hem demanat explicacions a l’empresa sobre l’estat de l’aquesta.

Sr. Marcos Martínez: 

 «Qui és el responsable del manteniment de l’estructura?»

Sr. Jordi Martínez: L’empresa adjudicatària.

Sr. Marcos Martínez:

 «És coneixedor el Govern que la flota pernocta a la intempèrie degut al mal estat de 
les instal·lacions?»
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Sr. Jordi Martínez: Allí el que pernocta fora de la... fora o dins de la nau no és una de les 
condicions que estan al contracte, i per tant, si vosté observa, altres flotes d’autobusos quasi 
totes pernocten al carrer. Per tant, no és una qüestió que puguem atribuir a que estiguen 
dins o fora els autobusos que hi ha allí.

Sr. Marcos Martínez:

 «Se subvenciona d’alguna manera el manteniment de les cotxeres?»

Sr. Jordi Martínez: No, el que entra és la despesa del lloguer, dins de la liquidació de 
l’empresa, però no el manteniment, que és a compte de l’empresa.

Sr. Marcos Martínez: Bé, la següent era si se subvenciona d’alguna manera el lloguer, ja ha 
quedat... 

 «A qui li se paga en este cas?»

Sr. Jordi Martínez: Es paga... se li paga a la concessionària en la liquidació que fa 
anualment.

Sr. Marcos Martínez: 

 «Este lloguer es acorde a preu de mercat?»

Sr. Jordi Martínez: Este lloguer és d’acord a preus de contracte, esta pactat i és el de... va 
actualitzant-se respecte al compliment del contracte.

Sr. Marcos Martínez: En qualsevol caso sol·licitaria al Govern el següent prec:

- «Que se supervisen les condicions i el bon funcionament d’estes instal·lacions, així com 
que s’acomplisca amb tot l’estipulat en els plecs corresponents.

- I que es  revisen totes les subvencions existents i que es verifique que estan degudament 
justificades i executades».

Sr. Jordi Martínez: Bé, acceptem els precs. En el cas del primer cas... en el primer prec, sí 
que farem visita tècnica per part dels serveis de l’Ajuntament per vore l’estat de la nau, que 
sí que és cert que hi ha unes goteres que pel que ens han informat ja van resoldre, que 
afectaven a la zona de tallers.
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I després, mirarem de comprovar de... la zona de, que està oberta i que és on es produïxen 
eixes goteres.

Sobre el tema de les subvencions, ací l’acceptem, però és més difícil perquè les 
subvencions estan... les subvencions existents i que estan justificades i executades, fins a  
hui, que s’han presentat les liquidacions per part de l’empresa estan, perquè estan, per dir-
ho d’alguna manera, auditades pels serveis tècnics de l’Ajuntament.

Sr. Marcos Martínez: Sí, el què passa és que d’alguna manera, potser en les memòries no 
ixen un poc més detallades, potser s’haurien de demanar amb un poc més de detall, ja és 
una qüestió tècnica que deixe al seu...; però, per exemple, jo recorde que, crec que 
justament l’epígraf és la subvenció, és pel lloguer i manteniment de la nau, ho posa en el 
mateix paràgraf. Aleshores, ací sí que inclouria o es podria exigir que la nau estiga en 
condicions acceptables. És un exemple que pose..., que es verifiquen eixes coses i que es 
controlen, simplement és això.

Sr. Jordi Martínez: Ací principalment una les qüestions que tenim és que el propi..., a 
banda de la denúncia aquella de la qual parlava vosté, de determinat sindicat, que després 
va quedar en res, sí que nosaltres tenim contacte, diguérem prou directe amb els 
representants dels treballadors, amb els delegats de personal d’allí, que farà menys d’un 
més vaig mantindre una reunió amb ells, i tampoc es va arribar a una qüestió en eixe sentit. 
Per tant, sí que és cert que mirarem això de la subvenció del lloguer i el manteniment, però 
bé, les que estan preestablertes en el contracte.

PRECS I PREGUNTES:

24. GRUP MUNICIPAL VOX
PREGUNTA SI A DIA DE HUI S’ACOMPLIX LA RÀTIO MÍNIMA DE POLICIA LOCAL A 
LA CIUTAT D’ALCOI

Sr. Abad: Sí gracias. Yo hago una pregunta muy simple, preguntar ¿si a día de hoy se 
cumple la ratio mínima de Policía Local en la ciudad de Alcoy? Gracias.

Sr. Alcalde: No sé si li poden contestar ara, però sinó, en el proper Ple se li contestarà.

25. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA PER SABER QUINS REGIDORS HAN REBUT EL CORREU ELECTRÒNIC 
AMB L’INFORME ELABORAR PER AEOPAS PER LA INICIATIVA PÚBLICA PER A 
L’AIGUA

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: 14157566227115757340 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sra. Obiol: Bé, és una pregunta perquè acabe d’escoltar que al senyor Martínez no li va 
arribar l’informe elaborat per AEOPAS per la iniciativa pública per a l’aigua, i ho he 
comprovat, he anat al meu correu no siga que el Nadal comence ja a delirar, i tinc un mail de 
les 13:53 del 29 del 12 en què hi ha un informe de 20 pàgines adjuntat un pdf amb un 
PowerPoint; i a mi m’agradaria saber si el senyor Silvestre ho ha rebut, si el senyor Ivorra ho 
ha rebut, si la senyora Baca ho ha rebut, si la senyora García ho ha rebut. El senyor Francés 
no ho ha rebut, llàstima; la senyora Zamorano no ho ha rebut, hi ha hagut algun problema, 
sí... és a dir, que l'equip del PSOE no ho ha rebut i nosaltres sí que ho hem rebut? És així? 
Tots estan dient-nos que sí?, Sí? No ho han rebut. D’acord.

Sr. Jordi Martínez: Li puc contestar. Jo he rebut un informe...

Sra. Obiol: A vosté no li ho he preguntat perquè vosté ja ho ha dit. Gràcies. Doncs, bé, ho 
tindrem en compte, queda enregistrat. Gràcies.

26. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PER REDUIR LA VELOCITAT DEL VEHICLES A LA ZONA RESIDENCIAL QUE HI 
HA A LA PART DE BAIX DE L’ANDREU SEMPERE

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. La meua acció és més senzilla. Hem rebut queixes per 
part dels veïns del carrer Caseta Mascarelles i Caseta Català per un... la zona residencial 
que hi ha a la part de baix de l’Andreu Sempere, que els carrers que hi ha per allí els 
vehicles passen a velocitat elevada. Donat que és una zona residencial es planteja la 
possibilitat que puguen instal·lar-se reductors de velocitat en la zona o bé que es canviara el 
sentit del trànsit per a intentar millorar la zona. Simplement és un prec que els fem al govern,  
que estudien la possibilitat que puguen vore i, si és necessari, que es puga canviar.

Sr. Llopis: Ho estudiarem, però els ressalts jo crec els veïns no estarien molt d’acord 
precisament en fer ressalts perquè... s’haurà de vore de totes maneres per intentar reduir 
eixa velocitat.

27. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
CONTESTACIÓ A LA PREGUNTA DE GUANYAR ALCOI AL PUNT DE PRECS I 
PREGUNTES

Sr. Jordi Martínez: Jo tinc un correu, pel que deia la senyora Obiol, que és del dia 29 de 
desembre a les 13:53 en què hi ha un informe que no dona cap dada, que per a mi impreses 
de 8 pàgines, que per a vosté serà de 20 o de 25, m’és igual; però seguix sense donar cap 
dada sobre l’informe de AIMET. Per tant, jo no he rebut cap document tècnic que em 
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permeta confrontar davant l’informe d’AIMET i, per tant, jo no he rebut per part d’este 
col·lectiu cap informe tècnic que puga rebatre l’informe d’AIMET.

Sra. Obiol: Per al·lusions i breument, jo no li he preguntat a vosté si havia rebut ―Sr. 
Alcalde: No se quines al·lusions hi ha hagut, ha contestat a la qüestió― és ràpid, és ràpid. 
No perquè a ell no li he preguntat, li he preguntat a la resta de corporació. Ell està parlant, 
m’ha al·ludit a mi, i, per tant, jo crec que tinc dret a dir que jo no li estava preguntat ni a vosté 
ni això, vosté ha dit que ha rebut un PowerPoint que no diu això, punt. Gràcies.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:12 horas, de 
lo cual, como Secretario accidental, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. 
Presidente, en prueba de conformidad.
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