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Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:33 horas, del día 7 de abril 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 de Ple, a los
cuales legalmente se han convocado.
Excusa su ausencia el Sr. Cristian Santiago De Jesús
Da fe del acto la Secretaria General de la Corporación, Sonia Ferrero Cots.
La sesión se retransmite por streaming a través del Canal “Ajuntament d’Alcoi Comunicació”,
en YouTube
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Iniciarem la sessió extraordinària del plenari.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 9845/2022 SECRETARIA GENERAL
RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
Sr. Alcalde:
La urgència està motivada per la necessitat d’aprovar, com més aviat, i no perdre més
temps perquè entre en vigor el pressupost i puguem desplegar totes les accions que
contempla el pressupost de major quantia i més inversor de la història democràtica d’aquest
ajuntament, en un moment en el qual hem d’impulsar projectes estratègics per a la ciutat
que contempla aquest pressupost. Votarem la urgència.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (1), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente
acuerdo.
ÚNICO: Ratificar el carácter de urgencia de la convocatoria de la sesión.
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2. 4924/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS PRESENTADES A
l'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2022.
Vistas las alegaciones presentadas al Presupuesto Municipal del 2022, según constan en la
certificación expedida por la Secretaría General de 6 de abril de 2022:
A) Una en fecha 31-03-22, por D.Agustín Silvestre Soler y otros; y
B) Otra el 04-04-22, por D.Carlos Maria Mansanet Terol en representación de la Colla
Ecologista la Carrasca,
Vistos los informes técnicos del Jefe del Área Económica y del Director de Recursos
Humanos, así como teniendo en cuenta las consideraciones siguientes, algunas ya
manifestadas tanto en la Comisión Informativa que dictamino el Presupuesto para el
ejercicio 2022, como en el Pleno donde se aprobó inicialmente; y que en resumen son:
A) Para ampliar el detalle de los criterios seguidos en la cuantificación de los ingresos
del Presupuesto, que figuran en el Anexo del Presupuesto “Informe Económico
Financiero”; se plantean los siguientes argumentos:
a. El Presupuesto Municipal, en la vertiente de los ingresos, constituye una
estimación de los ingresos futuros y que su correcto calculo se comprobará,
con carácter global, al finalizar el ejercicio con el Resultado Presupuestario.
Los últimos ejercicios liquidados, con cantidades presupuestadas muy
semejantes al presupuesto de 2022, han arrojado Resultados
Presupuestarios positivos. Esto viene a demostrar la bondad de las anteriores
previsiones.
b. Bajando al detalle, en lo que concierne al Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
el importe presupuestado en el 2022, que disminuye respecto al
presupuestado en el 2021, en su ejecución se puede ver incrementado, por
una serie de factores:
i. El Ayuntamiento de Alcoy se ha adherido al Plan de Comunicación y la
iniciación de los trabajos de actualización de incorporación de
alteraciones conforme al nuevo procedimiento de la Gerencia
Territorial del Catastro en el 2022
ii. Se pretende penalizar el impuesto para las viviendas desocupadas de
los grandes propietarios.
iii. Nuevas altas en el ejercicio 2022 y atrasos de ejercicios anteriores
c. También entrando en lo específico, en lo referente a la Participación sobre los
Tributos del Estado; al importe que el Estado anticipa mensualmente, se ha
de añadir las liquidaciones definitivas de años anteriores, así como otros tipos
de atrasos sobre otros conceptos incluidos en dicha participación. Al día de
hoy, ya se conoce una atraso compensatorio por el efecto de la implantación
del suministro inmediato de información del IVA del año 2017, que supone un
mayor ingreso para el Ayuntamiento de 428.769’43 €. Se estiman que se
puede llegar a lo previsto contando las liquidaciones definitivas y otros
ingresos extraordinarios.
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Consta en el expediente el informe emitido por el Director de Recursos Humanos,
donde se justifica la suficiencia de las partidas del presupuesto para hacer frente a
los gastos de sustituciones temporales de personal del ejercicio.
B) En cuanto a las actuaciones relacionadas con la Zona Verde de la Rosaleda, el
pasado 21-12-21 se remitió al Tribunal Superior de Justicia el proyecto para que
informara a las partes afectadas. No habiendo objeciones, se aprobará
definitivamente y se iniciará el procedimiento de licitación de la obra. Como el gasto
será plurianual, con el importe que figura inicialmente en el Presupuesto del 2022
mas las incorporaciones de Remanente con financiación afectada de ejercicios
anteriores (749.506’84 € de consignación total para el 2022), se cubrirán las
necesidades presupuestarias del ejercicio; consignándose el resto en el Presupuesto
del 2023.
Por todo lo expuesto y considerando que el art. 169.1 del R.D. Leg. 2/2004 dispone el
procedimiento para la aprobación definitiva del Presupuesto, habiendo quedado cubierta la
exposición.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2) y PODEM (1) y el Concejal
No Adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), la abstención de los concejales de
los grupos municipales CIUDADANOS (1), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el voto en
contra de los concejales del grupo municipal PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- Desestimar las dos alegaciones planteadas por los motivos anteriormente
expuestos.
Segundo.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General y la Plantilla de
Personal para el ejercicio 2022, así como el resto de acuerdos adoptados sobre la materia,
en sesión plenaria de 11 de marzo de 2022.
Tercero.- Que se publique el Presupuesto en la forma dispuesta en el párrafo 3 del artículo
del R.D. Leg. 2/2004.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las personas interesadas.
Quinto.- Que se remitan copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma,
tal y como ordena el párrafo 4 del mencionado precepto.
Sra. Obiol: Nosaltres sí, nosaltres simplement volíem agrair la feina de La Carrasca una
vegada més, com a membres de la societat civil...... Bé, deia que volíem agrair la feina de La
Colla Ecologista La Carrasca. Com sempre, una entitat de la societat civil que fiscalitza la
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tasca dels diferents governs, i que, en part, gràcies a la societat civil no tenim ni Hotel de la
Font Roja, ni Aqüífer del Molinar. I sé que molts de nosaltres hem donat suport a aquestes
iniciatives i, per tant, volia incidir en aquest aspecte. Crec que també és important que
entenguem que aquestes o... bé, o jo entenc quan llig aquesta al·legació que manca la
fluïdesa de comunicació que caldria amb aquesta societat civil, no amb La Colla, sinó, en
general, perquè potser si hi haguera hagut informació suficient, ells no hagueren presentat
aquesta al·legació, i crec que això és important.
I en segon lloc, també, respecte a aquesta al·legació, nosaltres vam preguntar en comissió
informativa sobre per què en el Pla de Contractacions d’enguany no constava La Rosaleda, i
aleshores, la senyora Zamorano ens va contestar el següent, i consta en acta: «procede a
contestar la señora Lorena Zamorano del PSOE en relación a la reforma de la plaza de La
Rosaleda, y afirma que no se va a poder llevar a cabo puesto que el presupuesto del que se
dispone no resulta suficiente para ejecutar la obra. La señora Sandra Obiol, Guanyar,
pregunta que, de esta manera no se va a poder reformar la plaza, a lo que la señora Lorena
Zamorano le contesta que si no tenemos la totalidad del dinero, de momento no vamos a
ejecutar esas obras, aunque, evidentemente, tendrán que acabar ejecutándose». Per tant,
nosaltres volem mostrar la nostra satisfacció que finalment sí que s’ha consignat una partida
per aquesta obra, i esperem que es puga resoldre un afer com el de la reforma de la plaça
de La Rosaleda, que du tants anys enfangada i que és tan necessari comptar amb una zona
verda com la que teníem amb anterioritat a aquesta obra que va executar el Partit Popular.
I res més, volem mostrar la nostra satisfacció, i esperem que s’acomplisca prompte. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Moltes gràcies, alcalde. Bon dia a tots els companys i companyes i a les
persones que ens estiguen seguint.
El motiu que ens porta hui ací, al saló de plens, és la resolució de les al·legacions a
l’aprovació del pressupost. Per una banda, com comentava la senyora Obiol, les al·legacions
de La Colla Ecologista La Carrasca, que de forma legítima i amb els procediments
corresponents han presentat les seues al·legacions per reclamar que s’assegure la
disponibilitat pressupostària suficient per a la reposició de la Zona Verda de La Rosaleda,
reivindicació que des de Podem i des d’altres grups també, compartim, i que desitgem com
La Colla que puga ser resolta com més aviat millor; i per altra banda, assistim també al que
des del nostre grup municipal considerem que és un greu exercici d’irresponsabilitat política,
que és el tercer intent del Partit Popular de paralitzar l’aprovació del pressupost de la ciutat,
al que no han fet cap aportació, i en una situació tan delicada com l’actual i en un moment
clau per a l’arribada de recursos i d’inversions a la ciutat que tenen una transcendència vital
per a Alcoi, avantposant una vegada més els seus interessos partidistes a les de la ciutat i la
seua gent.
Des de Podem volem reiterar la satisfacció pels acords assolits per a l’aprovació d’aquest
pressupost, que com sabem va ser aprovat per més del 70% de suport de la corporació. Un
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pressupost amb aportacions dels diferents grups, que han decidit fer-ne, clar, i elaborat a
través del diàleg i la negociació.
No volem posar en valor només les propostes que ha presentat el nostre grup, sinó també
aquelles de la resta de grups que han optat per la difícil tasca moltes voltes de mantindre
una actitud constructiva i responsable, i posar per davant la ciutat i els seues interessos als
dels nostres partits.
I evidentment, tots els grups podem trobar i trobem qüestions amb les que discrepem, però
això no ens deu impedir ser útils i positius i servir als interessos de la ciutadania.
Malgrat les dificultats, ens trobem en un moment de vital importància per l’arribada de
recursos econòmics a través dels fons europeus. Recursos que, com he dit, suposaran un
impuls clar per a Alcoi, i que han de servir per a portar a terme projectes prioritaris que,
d’altra forma, tardaríem molts anys en poder desenvolupar.
Tractar de paralitzar aquest pressupost es tractar de paralitzar la ciutat i l’atenció de les
seues necessitats, i com he dit, l’arribada d’aquests recursos. Sembla que algú està
interessat en què este últim any de legislatura les coses isquen malament i no ens vaja
massa bé als alcoians i alcoianes.
Per altra banda, els documents facilitats pels tècnics del departament econòmic manifesten
en diferents ocasions que les previsions són positives, que és un pressupost equilibrat i que
té suficiència per atendre les obligacions previstes. És a dir, que venen a desmentir esta
alarma generada pel Partit Popular que, com he dit, després de no fer cap aportació, de
demanar una setmana abans de la seua aprovació i del treball de molta gent de molts
mesos una nova redacció del pressupost, després d’intentar tombar-lo en el ple extraordinari
de març, com no ho ha aconseguit, ho torna a intentar hui a través de les al·legacions
presentades per la junta del seu partit, i ho fa basant-se en unes consideracions de la
interventora, quan ells saben perfectament que la regla de la despesa està suspesa durant
el 2020 i el 2021 pel govern estatal, precisament per a poder facilitar que els ajuntaments
puguen ser importants en la reactivació.
I és curiós, perquè ara, des de l’oposició veiem al Partit Popular molt preocupat pels
comptes de l’Ajuntament. Sembla que és des de l’oposició des d’on millor rendeixen i des
d’on són més útils, perquè quan vostés governaven, com podem vore en aquesta gràfica
que tinc ací, la situació d’endeutament de l’Ajuntament era molt pitjor i no estaven vostés
molt preocupats, arribant fins als quasi 48 milions de deute, 37 quan van deixar el govern, i
no estaven tan preocupats. La preocupació els ve ara amb els 22 que tenim actualment en
un context tan difícil.
Com he dit abans, tindrem discrepàncies amb el govern, com és evident, però les dades no
són opinions, són informació, i demostren que la seua gestió no serà millor que l’actual.
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Durant el primer any de pandèmia vam posar en valor les actituds constructives i
responsables de tots els grups de la corporació, també del Partit Popular. Totes vam estar a
l’altura de les circumstàncies. I lamentem profundament, doncs, no poder seguir trobant
aquesta actitud en alguns grups. Gràcies.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Primer que res agrair les explicacions que s’han donat
respecte del tema de La Colla Ecologista La Carrasca.... s’han donat respecte de les seues
al·legacions, em sembla perfecte, és necessari, com s’ha explicat a la resta de companys de
la corporació.
I respecte de les al·legacions que ha plantejat el Partit Popular i la proposta de resolució que
fa el departament tècnic, ens agradaria que ens aclariren tres qüestions bàsiques, sobretot
perquè no puguen tindre dubtes i que no hi haja més suspicàcies al respecte:


En l’apartat A del Partit Popular, en el punt B, parla que l’Ajuntament d’Alcoi s’ha
adherit al Pla de comunicació i la iniciació de treballs d’actualització i incorporació
d’alteracions de cadastre. Ens agradaria que s’estimara perquè poguera aparéixer
quina és l’estimació que es té.



Quan es parla de... es pretén penalitzar l’impost dels habitatges desocupats dels
grans propietaris, que també s’explicara eixa, perquè puguen tindre la resolució, i
que estiga clar quines són les quantitats que van a fer-se, i les noves altes de
l’exercici 2023... i els retards d’exercicis anteriors, perquè això ens aclariria i podria
donar fluïdesa i llevar suspicàcies respecte del pressupost. Gràcies.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia.
Constatem en este saló de plenaris una realitat trista i alhora contundent. Els tècnics no
avalen la política econòmica i pressupostària del govern. Els tècnics no compartixen un
model que agreuja encara més la situació econòmica de l’Ajuntament, i el que és pitjor, posa
en risc el futur de la nostra ciutat.
Ara fa un mes aproximadament, es produïa una situació sense precedents en l’Ajuntament.
El govern, juntament amb altres forces polítiques, com ha demostrat el senyor Ferrándiz,
perfectament alliçonades, aprovava el pressupost de 2022 amb un informe clar i contundent
de la Intervenció. Un informe inèdit en la història democràtica d’este ajuntament, qüestionant
directament el projecte pressupostari del govern. Un informe que alertava que els ingressos
estan inflats, que l’Ajuntament no té bastants ingressos per pagar els gastos, i que les
inversions previstes no van a fer-se perquè no hi ha planificació.
Mai en la història democràtica, mai, mai en la història democràtica d’este ajuntament s’havia
aprovat un pressupost amb un informe pronunciant-se en estos termes. I mai, torne a repetir,
mai quan el cap de l’àrea econòmica d’este ajuntament ha manifestat que firma la proposta

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 14157565412120607366 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Ajuntament d’Alcoi

de resolució de les al·legacions al pressupost «por exigencia en la tramitación electrónica».
És a dir, el funcionari firma perquè el programa informàtic necessita la firma d’un tècnic, però
ho deixa clar, deixa constància de per què firma així, perquè no compartix el que diu el
document. No es fa responsable dels seus continguts. Jo pregunte, pot haver-hi un major
escarni per a un alcalde, que el mateix tècnic li diga que firma per una necessitat
administrativa, per tramitació electrònica? Fins on està disposat este govern, fins on està
disposat a arribar este alcalde per tal de continuar aquesta fugida cap endavant? Que és el
que estem denunciant des de fa mesos. És a dir, els tècnics estan donant-los l’esquena,
donant l’esquena a les seues propostes, i això ens preocupa perquè als funcionaris d’este
ajuntament, com la intervenció o el cap de l’àrea econòmica, no poden emetre informes
favorables que avalen les tesis del govern. Cap tècnic no s’atrevix a defensar el càlcul
d’ingressos especialment, perquè són impossibles de creure.
Ja li ha fet unes preguntes el senyor Ivorra. Especialment pel que fa a l’impost de béns
immobles. Cap tècnic pot subscriure la seua previsió d’ingressar 3,8 milions més que l’any
passat. 3,8 milions més que l’any passat. Cap tècnic pot donar suport a un pressupost que
naix amb un forat de 3,4 milions d’euros només per l’IBI. Fins al punt que la Intervenció ja va
dir que hi hauria de revisar-se la previsió de l’Impost de Béns Immobles. Torne a repetir, la
Intervenció deia que hauria de revisar-se la previsió. I això, ni més ni menys, és precisament
el que li hem demanat a través d’aquesta reclamació al pressupost. Que es revisen, que es
revisen els ingressos. Que s’ajusten a la realitat. Perquè com diu la interventora «bajo esta
premisa de no alcanzarse dicha previsión, se produciría un mayor desequilibrio que afectaría
a la estabilidad presupuestaria». Es tristament significatiu, insistisc, que cap tècnic avale les
explicacions del govern sobre els ingressos que estan inflats.
Alcoi ha de saber que les úniques explicacions les fa directament l’alcalde, només l’alcalde.
En un document que el cap de l’àrea econòmica firma «por exigencia de la tramitación
electrónica». L’alcalde s’ha quedat a soles. Cap tècnic l’acompanya en matèria de
pressupostos.
Ja que l’alcalde, sense cap tècnic, és el que es dedica a donar eixes explicacions del
pressupost, el mínim que caldria exigir-li és un miqueta de rigor.
Diu que l’IBI augmentarà per una actualització del cadastre, ens pot explicar on estan les
ponències de valor? On està el sòl programat per a fer noves construccions? Clar,
preguntar-los estes qüestions a vostés és com entrar a un parvulari a preguntar per
qüestions d’astrofísica, l’únic que trobem són, com a molt, desqualificacions.
Diu que penalitzarà els habitatges buits. Ens haurà de dir com ho farà, ja que ni tan sols està
aprovada la llei.
Diu que hi haurà noves altes. 3,8 milions d’euros en noves altes? L’equivalent a uns 7.000
habitatges? Ens ho haurà d’explicar. I amb 7.000 habitatges nous, no augmenta la
recaptació de la brossa? Senyor alcalde, ja que clava algunes dades, almenys que siguen
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coherents amb la resta del document, perquè ací, del que es tracta, és de quadrar a
martellades el pressupost, no?
Amb aquestes barbaritats no ens estranya que cap tècnic vullga donar-los suport, el que cal
preguntar-se, i això és el més greu, és per què cap tècnic els dona suport? I aquesta és la
gran qüestió.
Els professionals d’esta casa no volen ser col·laboradors d’unes polítiques que estan
arruïnant l’Ajuntament d’Alcoi. Unes polítiques que es basen en utilitzar el préstec
d’inversions per a pagar despeses corrents, ja que, com alerta la intervenció, «el
ayuntamiento no cuenta con ingresos suficientes para acometer sus propios gastos».
Ho torne a dir, el PSOE contracta un crèdit per a reformar-se la casa, però després destina
eixos fons per a pagar la llum, l’aigua i el gas. Utilitza el crèdit no per a fer inversions, sinó
per a tapar la falta d’ingressos, ja que estan inflat en el pressupost.
Eixes polítiques que els tècnics no compartixen ens porten a tindre la ciutat paralitzada,
perquè no s’invertix, i l’Ajuntament en risc de col·lapse si no arriba el crèdit previst.
El nostre deure i la nostra responsabilitat era alertar d’eixe delicat estat econòmic de
l’Ajuntament. El tercer més endeutat de la província, sense estalvis i amb més de 700.000
euros en factures en el calaix per comptabilitzar.
La situació és greu, tant, que el govern té por de fer pública la liquidació del pressupost de
2021. Una liquidació que per llei hauríem de tindre ja damunt la taula des de l’1 de març.
Estem a 7 d’abril i encara no la tenim. No sé si també perquè estan esperant els fons
europeus, tal com van dir, per tal de justificar el retard en la presentació del projecte de
pressupost. Per això volíem, com diuen els tècnics, que es refera el pressupost. No volíem,
com d’una forma infantil volien vostés, tractar de retardar la seua aprovació. No, no, si el que
volíem era que no s’aprovara un pressupost d’estes característiques, amb estes condicions.
El que volem és que canvien unes polítiques que estan arruïnant l’Ajuntament. Volem
polítiques que garantisquen l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament, perquè eixa és la clau
per a poder desenvolupar polítiques de futur, per a poder desenvolupar projectes i iniciatives
que contribuïsquen a millorar la situació d’Alcoi, i això, sense un ajuntament sanejat és molt
complicat, és impossible d’aconseguir.
Per acabar --ja acabe, senyor alcalde--, vull donar les gràcies a les persones que han signat
la reclamació, totes elles companyes del Partit Popular, i especialment vull agrair als tècnics
municipals que han demostrat tota l’honestedat i professionalitat que no ha demostrat el
govern municipal. Unes persones que han demostrat més preocupació per la situació de
l’Ajuntament i pel futur de la nostra ciutat que tot un govern municipal. Moltes gràcies.
Sra. Moltó: Moltes gràcies, senyor alcalde, molt bon dia totes i a tots.
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Bé, en primer lloc, vull lamentar, jo crec que hui que hàgem d’estar ací, davant d’aquest circ,
perquè jo no puc donar-li un altre qualificatiu al fet que hui hàgem d’estar ací tornant a
debatre allò que ja es va debatre en aquest plenari. I és curiós, perquè sentint el Partit
Popular, primerament en la comissió ens comentaven que resulta que el Partit Popular no
havia presentat aquestes al·legacions i ara, escoltant, al seu portaveu, doncs, ens reconeixia
que aquestes al·legacions, aquesta reclamació que havia fet el Partit Popular, perquè clar,
fent un frau de llei perquè realment, com a grup municipal no podrien presentar al·legacions
a aquest plenari. Però clar, qualsevol ferramenta és bona per tal de tractar de bloquejar
l’acció del govern, tractar de bloquejar qüestions que puguen ser positives i bones per a la
ciutat.
Miren, un pressupost, i crec que ho he explicat ja moltes vegades, però tindre la paciència
suficient per explicar-ho les que siguen necessàries, és basa en previsions. I el Partit
Popular el que vol és que eixes previsions, en eixes previsions reduïm els ingressos, però
augmentem els gastos. I augmentem els gastos principalment en matèria de personal, que
resulta que és una de les partides que més ha augmentat en el pressupost que vam aprovar,
que hem augmentat més de 2 milions i mig d’euros.
Per què volen que augmentem ara la partida de personal? Doncs, jo crec que s’obliden
també d’eixa taxa de reposició que va aprovar el Partit Popular, i que va suposar que durant
molt de temps que no poguérem contractar nous tècnics a la casa, i evidentment nosaltres
hem augmentat eixe gasto, però ells encara volen que l’augmentem més. I és que el mateix
tècnic, perquè s’ha de fer cas als informes dels tècnics, evidentment, nosaltres no hem
infringit cap informe tècnic. De fet, el mateix tècnic de Personal, el que li està dient és que si
es feren les previsions que fa el Partit Popular, suposaria un inflament totalment irreal de les
necessitats que hi ha en les partides de Personal, perquè es tindria en compte la despesa,
però no es tindria en compte l’estalvi que es produïx en la partida de Personal. És més, si
realment feren cas als informes dels tècnics, vostés votarien hui en contra de la seua
al·legació: en primer lloc perquè vostés no poden al·legar, vostés haurien de respectar al
final la decisió democràtica del ple i, en segon lloc, perquè no hi ha cap informe tècnic que
avale les, com vosté diu, les seues al·legacions.
Però, el Partit Popular no té cap interés en sumar. De fet, ja ho va demostrar quan no va
presentar cap proposta a aquest pressupost, i la seua única opció, evidentment, que li queda
és la de tractar de bloquejar.
Respecte als ingressos que comenta el Partit Popular, i ara respondré també a la pregunta
que em feia Compromís, també ho he explicat moltes voltes, els ingressos i si han sigut
encertades o no les previsions d’aquest govern, és mesura a la liquidació, en un paràmetre
que es diu resultat pressupostari, que mesurarà en quina mesura els ingressos que hem
pressupostat corrents han sigut suficients per a satisfer els gastos. El resultat dels últims
anys sempre han sigut positius, a pesar que el propi Partit Popular fa referència a que
nosaltres portem inflant l’IBI des de fa molts anys. Doncs, el resultat sempre ha sigut positiu,
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perquè podem ser optimistes en algunes previsions i pessimistes en altres, i li posaré un
exemple. Per exemple, vosté quan va referència al tema de la plusvàlua diu que hi ha un
informe d’un tècnic que diu que hauria d’haver una minoració respecte al que teníem previst
ingressar en l’any 2017. La previsió que teníem en l’any 2017 era de 800.000 euros al tema
del plusvàlua, els drets reconeguts durant el 2017, perquè ací sí que tenim dades, va ser
d’1,2 milions, i el pressupost actual hem pressupostat per baix d’eixos drets reconeguts que
teníem l’any 2017, respectat precisament el que comentava en el seu informe la tècnica, 1
milió d’euros. En este cas, ens vam enganyar, ens vam enganyar, no vam pressupostar els
mateixos drets; però, ens vam enganyar a la baixa. Aleshores, que és l’important en un
pressupost d’ingressos i gastos, l’important és que entre totes les previsions, totes, siguen
suficients per a satisfer els gastos que tenim.
En el cas de l’IBI i les suspicàcies que puguen haver-hi, l’adhesió al Pla de comunicació de
cadastre no és una cosa a la que s’hagen pogut adherir tots els ajuntaments. Nosaltres
tenim una fluida comunicació amb Cadastre; sabeu que en Alcoi som punt de referència
cadastral, i a més, és cert. Compromís en el seu dia va demanar una revisió cadastral, ens
vam posar en contacte amb ells, vam aconseguir ser punt de referència cadastral, i ens han
oferit la possibilitat d’adherir-nos a este Pla de comunicació per tal que totes les obres o tot
el que es puga fer en este ajuntament, puga ser inclòs dins del cadastre, i això, evidentment,
generarà un augment en allò que haurem de recaptar en l’IBI. També hi ha una previsió,
com poden vore en coherència amb açò, en l’augment de l’ICIO, perquè evidentment si hi ha
subvencions per a rehabilitacions, hi haurà més construccions, i evidentment, a través d’este
pla, augmentaran els valors cadastrals i podríem recaptar més.
En el tema dels habitatges buits, saben que fa temps que estàvem esperant que el Ministeri,
a través d’un reglament, regulara que s’entén per habitatge buit. El Ministeri va fer una nova
regulació i va incloure, a més, que podia ser desenvolupat per un reglament ministerial, eixe
desenvolupament podia portar-se també des de les autonomies. I des de les autonomies
s’està treballant en este sentit. De fet, hem demanat una reunió amb Conselleria per vore
com, tant ajuntament, com Conselleria, ens articulem per tal de poder aplicar este recàrrec. I
les noves altes, doncs, evidentment, són una previsió de noves altes, que també hauran de
vore amb les subvencions de les noves construccions que hauran de vore. Que jo no sé si al
final es complirà exactament el que jo he pressupostat en l’IBI, i igual, que no ho sé, en la
plusvàlua, en l’ICIO... és una previsió, i l’important de les previsions és que al final, en el seu
resultat s’acomplisquen, cosa que vosté no podrà desmentir-me en este plenari, perquè no
s’ha produït en cap moment, perquè sempre s’han complit. Respecte als informes, torne a
repetir, no hi ha cap informe desfavorable, no hi ha cap informe desfavorable, el que hi ha
són recomanacions. I sí, és veritat, jo podria haver reduït, com vosté demana, els ingressos,
podria haver-ho fet, i per tant, reduir les despeses, podria haver-ho fet, és cert. I respectar el
que diu la Llei d’estabilitat i la regla de la despesa que va posar el Partit Popular, podria
haver-ho fet. Però, mire, és que l’actual govern em dona la possibilitat que, atesa la situació
en què estem, els ajuntaments puguem fer pressupostos expansius, i això és el que ha fet
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este govern, fer un pressupost expansiu. Ser la primera, l’administració, la que aposte en
moments difícils, perquè l’altra, l’altra conseqüència ja la coneixem, ja la va aplicar el Partit
Popular en la passada crisi, i ja coneixem quin va ser el resultat de l’aplicació d’eixes
polítiques restrictives. I vosté vol que este govern aplique polítiques restrictives davant d’una
situació complicada. I este govern li està dient, no. I vosté, si respectara també la voluntat, ja
no tan sols d’este govern, sinó d’este plenari, també diria que no. Eixa és la diferència.
I respecte de la dependència excessiva de les subvencions. Tornen a parlar de la
dependència excessiva de les subvencions. Anem a vore, hi ha tres maneres de finançar un
ajuntament, que és a través dels impostos, que són els recursos corrents; a través de
subvencions o a través de préstec. No n’hi ha més. Diguem vosté, d’estes tres, quina creu
que és la més avantatjosa? Les subvencions, veritat. Per què? Doncs, molt fàcil, perquè
amb menor esforç per part de la ciutadania, podré fer més coses. Per tant, tant de bo hi haja
molta dependència de subvencions durant molts anys, perquè això voldrà dir que arriben
moltes subvencions a este ajuntament. I miren vostés, les subvencions és que no es
regalen. No les regalen, requerixen un esforç, un treball, una planificació. Requerixen, per
exemple, projectes, com Alcoidemà; requerixen projectes, com el de l’Agenda Urbana. I a
partir de projectes, i d’un treball així, i amb una situació privilegiada respecte d’altres
ajuntaments, és el que ens dona, o el que vosté puga parlar de molta dependència de
subvencions. Sí, sí.
Respecte del tema de La Carrasca. És cert, senyora Obiol, jo crec que no haguera fet falta
fer aquesta al·legació, que al final podria haver suposat que la Carrasca bloquejara el
pressupost. En este cas, no serà La Carrasca perquè el que primer va fer al·legacions va ser
el Partit Popular, no va ser La Carrasca, però bé. És el tràmit que al final una entitat civil té
per a poder presentar o expressar les seues legítimes reivindicacions.
I, com li hem explicat, no és que arran d’esta al·legació, nosaltres hàgem posat una nova
partida en el tema de La Rosaleda, sinó que ja hi estava pressupostada, i els romanents que
tenim són també romanents que teníem pressupostats, també per a, evidentment, assolir
eixa obra de La Rosaleda.
Vosté ens parla del tema del Pla de contractació. Si té en compte que al final el projecte es
va trametre a finals de desembre al TSJ, i aquest pla s’aprovava a principis de gener, sense
saber encara si hi havia objeccions o no, era difícil que poguera estar inclòs dintre d’eixe Pla
de Contractació, la possible licitació de La Rosaleda. Evidentment, ara, doncs, ja ha passat
més temps, no hi ha objeccions, i el que farà este govern és posar-se a treballar per a dur a
terme eixa licitació amb una projecció de despesa plurianual.
I jo crec que, en resum, vull lamentar, novament, doncs que hàgem de vore en un plenari,
per culpa d’un intent de bloqueig d’un pressupost, que al final és bo per a la ciutat, que
representarà l’arribada de més de 10 milions d’euros d’altres administracions, i crec que,
precisament, el Grup Popular que té representació en aquest plenari, doncs no ha utilitzat...,
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Jo crec que ells parlaven de qüestions inèdites en la història, doncs esta també és una
qüestió inèdita, que un grup de l’ajuntament amb representació en el plenari, no respecte la
decisió democràtica i que haja de recórrer a membres de la seua executiva per a plantejar
les mateixes reivindicacions que va plantejar en este plenari, perquè al final, doncs no se
n’ha eixit amb la seua. I jo crec que també és una qüestió inèdita que un grup tracte de
bloquejar alguna cosa així en este ajuntament.
Sr. Marcos Martínez: Gràcies senyor alcalde, bon dia a tots.
Bé, en primer lloc, això del tema d’alliçonar-me em fa molta gràcia; pareix que ací tot va
condicionat respecte del que ens diga cadascú, ací ningú no té criteri propi. És un error, o no
podem pensar, I, sobretot, que ho diga una persona que comença legislatura sent
independent, s’afilia al PP i acaba fent la política rància de sempre d’este partit... Doncs,
home, que vol que li diga, que em diga a mi que m’han alliçonat, doncs tampoc no ho veig
massa correcte. Jo no pensava dir res a costa d’açò, però ha sigut gràcies a les seues
paraules.
Mire, li comente, l’any passat en els pressupostos, en l’informe que se’ns va presentar,
posava: «la suma de los capítulos I al VII del presupuesto de ingresos es inferior a la suma
de los capítulos I al VII del presupuesto de gastos, lo que representa una situación de déficit
presupuestario, esta entidad presenta necesidad de financiación en el presupuesto para
2021 de 5.954.476,38 euros. Los gastos no financieros superan a los ingresos no
financieros en 5.965.666,51 euros. No obstante, el presupuesto para 2021 ―igual que posa
en el d’enguany― se encuentra nivelado, por lo que… por lo expuesto, dado que los
ingresos totales ascienden a tal y los gastos totales ascienden a tal»… Açò ja ho teníem
l’any passat, però l’any passat a ningú se li va ocórrer mirar-ho o a ningú se li va ocórrer
tindre-ho en compte, i no van tindre esta segona ocasió de vore les coses. O siga que a
voltes ens haurem de fixar més a acceptar que s’ha tractat, que s’ha treballat, que s’ha
negociat amb el govern, que s’han aconseguit coses, i no posar-se en contra d’una majoria
plenària que ha decidit una cosa, no? Gràcies.
Sra. Obiol: Bé, nosaltres no hem dit que La Carrasca faça al·legacions i que això puga
bloquejar l’aprovació del pressupost, sinó que hem trobat a faltar que no hi haja una
comunicació més fluida del govern amb la societat civil en general. No estàvem identificant,
no estàvem assenyalant La Carrasca ni a qualsevol entitat de la societat civil o qualsevol
ciutadà d’aquesta ciutat que té dret a presentar les al·legacions que crega en el període que
hi ha per a això. Vull dir, no ho criticaré mai. Només estic dient que hauria estat bé que hi
haguera hagut major transparència, sobretot quant al tema de La Rosaleda, per exemple,
que em sembla un desastre urbanístic en esta ciutat. Va ser utilitzat electoralment pel seu
partit en el seu moment. Per tant, això crec que és important, perquè el PP ho va fer, però
vostés ho estan allargant moltíssim.
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En segon lloc, el Pla de contractacions és cert el que vosté.., bé, és cert... jo no soc ningú
per a jutjar, però entenc el què vosté diu, senyora Moltó. Però, per això, nosaltres vam
preguntar en comissió informativa, que és on preguntem, i aleshores se’ns va dir la resposta
que acabe d’anunciar, que consta en acta. Davant d’això, entenem que alguna cosa ha
passat i que agrairíem que es tinguera major transparència, tant en... bé, ja a nosaltres ens
té igual, però sí amb la societat civil.
I, per acabar, una cosa que crec que és... o que jo veig que és important que tinguem en
compte, perquè quan feu comptes, compteu l’abstenció com a vots a favor, però l’abstenció
no és vots a favor; entenc que en una situació de majoria simple, com la que tenim ací
permet l’aprovació amb majoria simple; però hi ha molts més motius darrere d’una
abstenció, i que per llei només ens fem responsables dels acords del Plenari si hem votat a
favor. Per tant, l’abstenció no significa un vot a favor. Permet l’aprovació, però clar... jo puc
imaginar-me qualsevol cosa de qualsevol... bé, la norma diu que només ens fem
responsables dels acords de Plenari si en votem a favor. Per tant, abstenció i votar en contra
no és votar a favor. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou, alcalde. La situació, com deia el senyor Ruiz, és delicada. És
cert. Per a les institucions, per a les empreses, per a les famílies... Per això precisament és
tan irresponsable el que estan fent hui ací. Què pensa aleshores el Partit Popular de la seua
gestió on, com he dit abans, va deixar quasi 40 milions de deute, si ara amb la meitat estan
tan alarmats? I el que fan, doncs, és defensar els seus interessos partidistes, com he dit
abans, per davant de la ciutadania, tractant de demorar l’aprovació d’un pressupost que ha
sigut aprovat per una àmplia majoria de la Corporació. S’han de respectar un poquet les
institucions, i també els companys, que com li ha dit el senyor Martínez, tenen criteri propi.
I no sé, a voltes s’ha de tindre també un poquet de cura d'humilitat i quan un no sap fer les
coses millor que qui les està fent ara, doncs com a mínim no tractar de donar lliçons als
altres.
I sí que m’agradaria disculpar l'absència del portaveu del nostre grup, Cristian Santiago, que
ho he oblidat abans, que per motius de salut no pot estar amb nosaltres, i vull desitjar-li que
es recupere aviat.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde.
Bé, en primer lloc comentava la senyora regidora que nosaltres féiem especial èmfasi o
féiem especial rellevància en el fet de l’excessiva dependència de les subvencions. Bé, el
mínim que li caldria exigir-se-li a la regidora és que es mirara l’informe complet. Perquè
després li agrada acusar de manipular, no?
El que diu l’informe de la Intervenció és, «excesiva dependencia del endeudamiento ―i
també de les subvencions― evidenciándose que el ayuntamiento no cuenta con ingresos no
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financieros suficientes para acometer sus propios gastos, ni hay margen de reacción en
caso de imprevistos». Ho dic per això, perquè després, la desqualificació al voltant de si
manipulem o no manipulem sol ser prou recurrent quan no hi ha altres arguments.
Aquesta excessiva dependència de l’endeutament és al final el què justifica el resultat positiu
del que trau pit la senyora regidora. Es trau resultat positiu perquè s’utilitza el préstec per
qüestions que no corresponen. No per a invertir, sinó per a pagar un altre tipus de despeses
corrents.
I, el més preocupant és que ens diu que segons les seues previsions es construiran 7.000
habitatges, o siga 3,8 milions d’euros, i amb tot el rostre del món ens ho diu en un informe
que no és capaç de signar cap tècnic perquè no se’l creu! I damunt ens diu que cap tècnic
s’oposa, quan estan manifestant públicament que no donen suport al que està dient eixe
document! No sé què més necessiten, no ho sé.
I en l’últim lloc. És un pressupost expansiu, a diferència d’altres polítiques. És tan expansiu
com la política que va fer el senyor Zapatero, que el va obligar a fer unes retallades brutals
fins al punt d’haver de convocar eleccions, perquè era incapaç de sustentar eixa situació, i
que va provocar un canvi de govern que va aplicar altres retallades i altres ajustos? És eixa
la política expansiva que defensa el govern municipal? Insistisc, hui assistim a un nou
capítol de la desfeta del Govern Socialista d’Antonio Francés. Que governa contra els
tècnics de l’Ajuntament; que governa contra els veïns que el critiquen pel mal estat de la
ciutat, contra els empresaris que denuncien el seu nul i escàs interés per la indústria; i
també fins i tot contra altres administracions, com la Conselleria de Cultura, que se la salten
per a fer obres sense demanar autorització.
Hui és un dia trist. Insistisc, no volíem bloquejar el pressupost, no volíem retardar el
pressupost, el què volíem era que no s’aprovara el pressupost. Més clar no ho podem dir.
No volíem que s’aprovara este pressupost perquè els mateixos tècnics estan alertant-nos de
quines poden ser les conseqüències. I, per responsabilitat, hem actuat d’esta forma. La
consciència nosaltres, li ho puc assegurar a tots els companys de la Corporació, fins i tot als
trànsfugues, la nostra consciència està molt, però que molt tranquil·la.
Sra. Moltó: La responsabilitat no és tan sols tombar el treball de l’adversari, perquè vosté
ens veu més com a adversaris; sinó que la responsabilitat també és treballar per a sumar. Si
vosté és tan responsable, hauria fet una mínima proposta per a aquest pressupost, que no
l’ha feta. L’únic treball que ha fet és tractar de tombar el treball dels altres. Quan vosté parla
novament del tema de la dependència de les subvencions i que no ens llegim els informes
d’Intervenció, jo també li demane que continue llegint; li ho acabe d’explicar que la Llei
d’estabilitat i regla de la despesa del Partit Popular està suspesa. Si no fora per eixes
subvencions, evidentment no podríem dur a terme tots els projectes de modernització i
transformació de la ciutat que estem duent a terme, és cert. I com li explicava, això no és
una cosa que es regale; és una cosa que es treballa.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 14157565412120607366 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Ajuntament d’Alcoi

D’altra banda, jo, pel que comentava la companya de Guanyar, jo crec que en cap moment
he parlat que les abstencions siguen vots favorables; he parlat del vot favorable del Ple
respecte del pressupost. Amb les seues abstencions o no abstencions, però amb una
majoria que hi va donar suport i que va facilitar el que aprovàrem aquest pressupost.
I miren, quan parlen de realitats, jo els demane que miraren al seu voltant; per què portem
mascareta? Per què portem mascareta? Perquè és que pareix que siga una realitat que no
ha existit. Potser portem mascareta perquè resulta que en els últims anys hem viscut una
crisi econòmica i humanitària sense precedents, a la qual cal sumar una crisi energètica
derivada d’una guerra també sense precedents, que està afectant les nostres empreses i els
nostres particulars.
Jo, mire, no els demanaré que vostés sumen; perquè ja han demostrat que no sumen, que
han demostrat que no són capaços de fer propostes, ja han demostrat que l’únic que saben
fer és tractar de bloquejar aquells que volen el carro en moviment; però el què sí que els
demane és que no resten. No sumen si no volen, no facen la seua tasca, però no resten.
Perquè és que vostés tractant de bloquejar este pressupost que vosté està dient, que vosté
el què no vol és que este pressupost es duga a terme, el que està tractant de bloquejar és
que arriben més de 10 milions d’euros d’altres administracions que donaran feina als nostres
veïns, i que crearan beneficis per a la nostra ciutat. Jo entenc que vosté no ho vulga, i ho
entenc, després de vore les polítiques restrictives del Partit Popular.
I quan parla vosté de Zapatero, doncs si vol que recordem, ens en recordem de Rajoy, de
tots els retalls. D’aquell partit que des de l’oposició, igual que vostés ara diuen que s’han
d’abaixar els impostos, però que quan hi van arribar, van muntar més de 50 impostos. Si vol
ens en recordem de tot això.
I, pel que fa vosté respecte dels informes tècnics, li ho vaig dir en el passat plenari. Si vosté
realment, respecta dels informes tècnics, votaria en contra de les seues al·legacions, ens
hauria d’explicar també per què va votar en contra per exemple, de l’aprovació de comptes,
que comporta al final que arriben subvencions a aquest Ajuntament. Un document tècnic,
totalment tècnic, no polític. Tècnic, que diu quin ha sigut el resultat de la liquidació del
pressupost; per part dels tècnics, i vosté vota en contra d’això. Un document que és
necessari perquè els ajuntaments puguem acollir-se a subvencions. I vosté vota en contra
de factures que tenen tots els informes favorables dels tècnics. Aleshores, vosté està dientme a mi que jo no respecte els informes dels tècnics? No, perdone, en este pressupost no hi
ha cap informe del tècnic que impedisca l’aprovació d’aquest pressupost. Eixa és la
diferència.
I una vegada més, els demane: si no volen, no sumen, però no resten, per favor.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 10:20 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 08/09/2022

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 08/09/2022
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