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ASSISTENTS

Ajuntament d’Alcoi

Interventora

Nuria Aparicio Galbis
Secretari Accidental

------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 6 de mayo 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 Pleno, a
los cuales legalmente se han convocado.
Da fe del acto el Secretario Accidental de la Corporación, Luis Molina Jaén.
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.
Sr. Alcalde.
Bon dia a totes i tots. Saludem també a tots els que ens segueixen a través de les xarxes
socials. Iniciem la sessió ordinària del plenari.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
CELEBRADES ELS DIES 07-01-2022 (ORDINÀRIA), 04-02-2022 (ORDINÀRIA) I 14-022022 (EXTRAORDINÀRIA I URGENT)
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno los
días 07-01-2022 (Ordinaria), 04-02-2022 (Ordinaria) y 14-02-2022 (Extraordinaria y Urgente)
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y
el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta el siguiente
acuerdo:
Único: Aprobar las actas de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 07-01-2022
(Ordinaria), 04-02-2022 (Ordinaria) y 14-02-2022 (Extraordinaria y Urgente)
2. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
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Luis Molina Jaén
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3. 7885/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2022/04.
Vistas las propuestas de gastos realizados en el ejercicio anterior, que se indican a
continuación:
Fase
contable

Núm. operación
definitiva

OPA

220210040712

PSMC

OPA

220210040797

ENERSEGUR SL UNIPERSONAL

OPA

220210040856

VTFJ

Nombre Tercero

Importe
19,24
1361,21
185,8
SUMA TOTAL

1.566,25

y cuyos créditos totales se encuentran retenidos en las siguientes operaciones contables:
N.º operación

Fase

Aplicación

Importe

220220003419

RC

2022 04546 33370 21200

1.380,45

220220007592

RC

2022 08311 16500 62300

185,80
SUMA TOTAL

1.566,25

Visto el informe de la Intervención Municipal, que forma parte del expediente.
Visto el articulo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) establece que “El
ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a el se imputaran: b) las obligaciones
reconocidas durante el mismo”.
Visto el art.176.1 del mismo texto dispone que: “Con cargo a los créditos del estado de
gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras o servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario”.
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PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
No tenim res.
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Considerando que, se puede apreciar que los gastos incluidos en el presente expediente,
aparentemente, no tienen la consideración de indebidamente adquiridos, de acuerdo con el
criterio mantenido por el Tribunal de Cuentas en su informe n.º 1415 de fiscalización de los
expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades
locales en el ejercicio de 2018.
Considerando que en el vigente presupuesto existe crédito adecuado y suficiente para hacer
frente a los gastos que se detallan en el expediente 2022/04, habiéndose retenido los
créditos necesarios en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del ejercicio 2022.
Por todo lo expuesto y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del grupo municipal SOCIALISTA (12), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el
Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos.
Único.- Reconocer los créditos que se señalan a continuación, con imputación a las partidas
presupuestarias correspondientes:
Fase
contable

Núm. operación
definitiva

OPA

220210040712

PSMC

OPA

220210040797

ENERSEGUR SL UNIPERSONAL

OPA

220210040856

VTFJ

Nombre Tercero

Importe
19,24
1361,21
185,8
SUMA TOTAL

1.566,25

y cuyos créditos totales se encuentran retenidos en las siguientes operaciones contables:
N.º operación

Fase

Aplicación

Importe

220220003419

RC

2022 04546 33370 21200

1.380,45

220220007592

RC

2022 08311 16500 62300

185,80
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Considerando que, de conformidad con los arts.163 y 176 del TRLHL antes citados, la
necesidad de reconocer obligaciones procedentes de otro ejercicio precisa acudir a su
aprobación por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.
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1.566,25

4. 10412/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PRIMER TRIMESTRE
DE 2022.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
5. 11046/2022 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXP: 2022/04.
Vista la relación con las propuestas de gastos realizadas en el ejercicio anterior, que constan
en la relación Q/2022/10.002, por un importe total de 9.065,74 €.
Visto el informe de la Intervención Municipal en el que se manifiesta:
“En relación a las propuestas de gastos realizados en el ejercicio anterior, y que constan en
la relación: relación Q/2022/10002 por un importe total de 9.065,74 €, siendo el total por
disposiciones de crédito (ADO) 7.068,49 € por servicios, 40,45 € por suministros y 1.956,80
€ por otros conceptos, se tiene que informar que:
PRIMERO: El articulo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) establece
que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a el se imputaran: b) las
obligaciones reconocidas durante el mismo”.
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SUMA TOTAL
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No obstante lo dispuesto anteriormente, el articulo 26.2 c) del Real Decreto 500/90,
determina que se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, a que se refiere el art.
60.2 del mismo Real Decreto, atribuyendo su competencia al Pleno de la Entidad, para el
reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria.
Los contratistas a que hace referencia la relación son:
- BRAVO LUQUE, JOSÉ, presnta factura por guardia taxi 22-12-2021, por importe de 30,00
€.
- MIRALLES BERNABÉ, RAFAEL, presenta factura por guardia taxi 16-12-2021, por importe
de 30,00 €.
- MORENO FERNÁNDEZ, ALFONSO, presenta factura por guardia taxi 17-12-2021, por
importe de 30,00 €.
. SÁNCHEZ FERNANDEZ, PEDRO, presenta factura por guardia taxi 27-12-2021, por
importe de 30,00 €.
- PICHER MELIA, JUAN CARLOS, presenta facturr por guardia taxi el 26-12-2021, por
importe de 30,00 €
- GONZALEZ BERENGUER, JORGE, presenta factura por guardia taxi el 15-12-2021, por
importe de 30,00 €.
- BECHCHAR EK FATHI, BRAIM, presenta factura por guardias taxi los días 3 y 31-12-2021,
por importe de 60,00 €.
- PARRALES BARRENO, NESTOR MIGUEL, presenta factura por guardias taxi el 23-122021, por importe de 30,00 €.
– FLORES KEUVA, VICTOR IVAN, presenta factura pro guardias taxi el 25-12-2021, por
importe de 30,00 €.
- JIMENEZ TAMAYO, KEVIN DAVID, presenta factura por guardia taxi el 18-12-2021, por
importe de 30,00 €
Constan informe del Departamento de I.G.S. de 19-04-2022, en el que se indica que la
factura no se tramitó en el ejercicio 2021 porque no le presentaron en el registro de facturas
del Ayuntamiento.
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SEGUNDO: El art.176.1 del mismo texto dispone que: “Con cargo a los créditos del estado
de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras o servicios
y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario”.
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- LOPEZ SEMPERE, SERVANDO, presenta factura por servicio limpieza local gimnasia
artística, actividades deportivas, septiembre 2021, por importe de 302,50 €.

- SALTOKI CASTELLÓ, S.L., presenta factura por material eléctrico para Biblioteca-Archivo,
por importe de 40,45 €.
Este tercero, junto con facturas presentadas anteriormente, supera el límite de contrato
menor de suministros.
Consta informe del Departamento de Biblioteca-Archivo en el que se indica que se
desconoce el motivo del retardo en la presentación de la factura.
- JIVA HUMAN GROUP, S.L., presenta factura por trabajos señalización horizontal en calles
de Alcoy (Policía Local), por importe de 2.328,04 €.
Consta informe de la Policía Local de 8-04-2022, en el que se indica que la factura tiene
fecha de 23-11-2021 y por motivos que se desconocen tuvo entrada a mediados de marzo
de 2022. La factura resulta conforme.
. LARA & LLORCA COMUNICACIÓN, S.L., presenta factura por servicoo de comunicación,
notas de prensa y gestión de redes sociales FEST. ANIMALCOI, por importe de 4.023,25 €
Consta informe del Departamento de Cultura de 4-04-2022, en el que se indica que
corresponde a servicios realizados en el mes de noviembre de 2021,.
- PORTAMATIC ON LINE, SLNE, presenta factura por reparación puertas CEIP Miguel
Hernández, por importe de 84,70 €.
Consta informe del Departamento de Eduycación de 8-04-2022, en el q ue se indica que la
factura tiene fecha de emisión de 30-11-2021 y se registra en 28-03-2022, desconociéndose
el motivo del retardo.
- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, presenta factura por servicios por
liquidación derechos de autor espectáculo “Pere i el Capità” el 25-11-20211 en el Teatro
Calderón, por importe de 16,94 €.
Consta informe del departamento de Cultura, en el que se indica que la factura es de fecha
13-04-2022 que la factura estaba pendiente de presentarse por parte del tercero.
- NOTARIOS ASOCIADOS, BLP, S,C, presenta facturas por diversas escrituraciones, por
importe de 1.939,86 €.
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Consta informe del Departamento de Deportes de 4-04-2022, en el que se indica que la
factura fue registrada en 1 de abril de 2022y asignada al Departamento de Deportes con
fecha posterior a 31 de diciembre de 20211, habiendo indicado el tercero que por un error
emitó la factura en el mes de septiembre de 2021 al CIF de la Entidad OAM Centre
d’Esports d’Alcoi, entidad disuelta en 2007.
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CONSIDERANDO que, de conformidad con los arts.163 y 176 del TRLHL antes citados, la
necesidad de reconocer obligaciones procedentes de otro ejercicio precisa acudir a su
aprobación por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.
CONSIDERANDO que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.c) , el presente
reparo se basa en la inexistencia de contrato previo, siendo éste un trámite esencial puesto
que se trata de servicios que se prestan con carácter permanente y continuado, no
reuniendo, por tanto, las características de un contrato menor de servicios y/o suministros.
O bien no consta disposición del crédito correspondiente en el ejercicio en que hubiera sido
procedente.
De conformidad con el los artículos 214 y siguientes el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se emite el presente reparo previo al acuerdo correspondiente debido a la omisión de
expediente de contratación por el procedimiento que hubiera correspondido de acuerdo con
la Ley de Contratos del Sector Público ( artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público y art. 216.2,c del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo), y debido
a la inexistencia de disposición del crédito en el ejercicio en que hubiera correspondido ( art.
216.2,c) Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo).
Según lo establecido en el artículo 217 b), del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y
artículo 12 del del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en la entidades del Sector Público Local,corresponderá al Pleno
de la Corporación la resolución de las discrepancias dado que se trata de gastos cuya
aprobación es de su competencia por tratarse de un expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos.
No obstante, en el vigente presupuesto existe crédito adecuado y suficiente para hacer
frente a los gastos que se detallan en la relación Q/2022/10002, expediente 2022/04,
habiéndose retenido los créditos en las aplicaciones presupuestarias correspondientes del
ejercicio 2022.
Por tanto, el Pleno con su superior criterio decidirá lo que estime más conveniente.”
Vistos los arts.163 y 176 del TRLHL, la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de
otro ejercicio precisa acudir a su aprobación por el Pleno de la Corporación, previo dictamen
de la Comisión Informativa correspondiente.
Visto lo establecido en el artículo 217 b), del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el artículo
12 del del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, y el artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, por los que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
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Consta informe del Departamento de Patrimonio, de fecha 18-03-2022 en el que se indica
que las facturas no han sido tramitadas en su ejercicio por haberse remitido en marzo de
2022.
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Por todo lo expuesto y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del grupo municipal SOCIALISTA (12) y la abstención de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el
Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos.
Único.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos que se señalan en la relación
Q/2022/10.002, por un importe total de 9.065,74 €, que empieza con la operación ADO nº
920220003029, tercero: NOTARIOS ASOCIADOS BLP, S.C., importe: 226,53 € y termina
con la operación ADO nº 920220004146, tercero: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES por importe de 16,94 €; todas ellas con imputación a sus respectivas partidas
presupuestarias.

6. 5297/2022 CONTRACTACIÓ
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I
NETEJA VIARIA D’ALCOI” C.951
Dada cuenta del expediente de referencia.
Resultando que con fecha 10 de mayo de 2018 se formalizó el contrato de SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA URBANA C.951 con la
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. con CIF A28037724.
Mediante acuerdo del Pleno, en la sesión celebrada el 9-12-2019, se autorizó la sucesión
del contrato a favor de la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639.
Visto el informe jurídico del T.S.A. del departamento de Contratación, del tenor siguiente:
“INFORME JURÍDICO DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DE ALCOY” C.951
Dada cuenta de la providencia de fecha 13-12-2021, remitida por el departamento de
Contratación al departamento responsable del contrato de referencia, por el que se solicita
se realicen los trámites para la autorización de la prórroga del contrato, SE INFORMA:
El Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2017, acordó la
aprobación del expediente de contratación del SERVICIO DE RECOGIDA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DE ALCOY C.951, por lo que es de aplicación el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Sector Público Local: corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de las
discrepancias dado que se trata de gastos cuya aprobación es de su competencia por
tratarse de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.
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El contrato del SERVICIO DE RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
LIMPIEZA VIARIA DE ALCOY C.951 fue adjudicado mediante acuerdo del Pleno en la
sesión celebrada el día 5 de marzo de 2018 y formalizado el 10 de mayo de 2018, a favor de
la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, con CIF A28037724.

El plazo de duración del contrato es de CUATRO (4) AÑOS, a contar desde la fecha de
formalización del mismo, es decir, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 9 de mayo de
2022. La cláusula TERCERA del contrato, y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares “Duración del Contrato” que rigen el presente contrato, prevé la posibilidad de
prorrogarse de manera expresa por dos anualidades más, sin que la duración máxima del
mismo pueda exceder de seis años incluidas las prórrogas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 303 del TRLCSP, no estando prevista ninguna salvedad
Según determina el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la prórroga
deberá ser acordada por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario
salvo que el contrato prevea expresamente lo contrario.
Consta en el expediente informe emitido en fecha 17-12-2021 por el Jefe del departamento
de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Alcoy, departamento responsable del contrato,
de solicitud de inicio de expediente de prórroga. Escrito de fecha 11 de enero de 2022 de la
mercantil adjudicataria en la actualidad FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639,
en el que manifiesta la voluntad de la prórroga. Informe relativo al precio del contrato emitido
por el Jefe del departamento de Transición ecológica, de fecha 24-3-2022, y documentos
contables (AD) de autorización y disposición del gasto para las anualidades 2022 y 2023.
Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, TRLCSP.
A la vista de lo que antecede el T.S.A de Contratación que suscribe considera que puede
accederse a autorizar la primera prórroga, por un (1) año, del contrato de “SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DE ALCOY” C.951,
a la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639, por el importe de
4.264.703,37 euros, IVA incluido, siendo el importe del IVA de 387.700,31 euros (10%), con
las mismas condiciones contractuales y con efectos de 10 de mayo de 2022 hasta el 9 de
mayo de 2023.”
Visto el informe relativo a solicitud de autorización de la prórroga, emitido por el Jefe del
Departamento de Transición Ecológica, de fecha 17-12-2021, departamento responsable del
contrato, así como el escrito de conformidad de fecha 11-1-2022 de la mercantil
adjudicataria en la actualidad FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639.

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

Copia auténtica de documento papel - CSV: 14161134560767550704. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Mediante acuerdo del Pleno, en la sesión celebrada el 9-12-2019, se autorizó la sucesión
del contrato a favor de la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639.

Ajuntament d’Alcoi

Consta en el expediente informe relativo al precio del contrato, de fecha 24-3-2022, y
documentos contables (AD) de autorización y disposición del gasto para las anualidades
2022 y 2023.

A la vista de lo anterior así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR
(4) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), el voto
en contra de los concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2) y GUANYAR
ALCOI (2), y la abstención de los grupos municipales CIUDADANOS (1) y PODEM (2),
adopta los siguientes acuerdos.
Primero.- Autorizar la prórroga por el período de 1 año del contrato SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA C.951, a la mercantil
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. con CIF A28541639, por el importe de 4.264.703,37 euros,
IVA incluido, siendo el importe del IVA de 387.700,31 euros (10%), con las mismas
condiciones contractuales y con efectos desde el 10 de mayo de 2022 hasta el 9 de mayo
de 2023.
Segundo.- Aprobar las fases contables que se relacionan:
Fase
AD
AD
AD

Partida
09240.16300.22700
09240.16210.22700
09240.16230.22700

Nº operación previa

Importe

920220001709
920220001710
920220003260
TOTAL

1.357.452,10 euros
947.620,93 euros
90.171,33 euros
2.395.244,36 euros

Aprobar las fases contables para la anualidad 2023, que se relacionan:
Fase
AD
AD
AD

Partida
09240.16300.22700
09240.16120.22700
09240.16230.22700

Nº operación previa
920229000046
920229000047
920229000048
TOTAL

Importe
1.059.474,81 euros
739.606,58 euros
70.377,62 euros
1.869.459,01 euros

Quedando supeditada la aprobación de la prórroga a la existencia de consignación
adecuada y suficiente en el Presupuesto definitivo de los ejercicios correspondientes.
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Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, TRLCSP.

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, bon dia a tots els presents i als que ens segueixen per les xarxes socials. Bé, vull
dir que una vegada més assistim a l’aprovació d’una pròrroga per a un dels serveis més
importants d’aquesta ciutat. És la tercera ocasió, ja que ha passat abans, ha passat en els
autobusos i ha passat en el servei d’aigua. Però, evidentment, també hem de veure que s’ha
tardat quasi més a licitar aquest contracte que el que ha durat, no?, o siga, igual. Per a la
pròxima ens hauríem de plantejar si realment 4 anys és un termini òptim o no per a fer açò;
si no, hauríem de posar-nos-hi l'endemà de licitar un contracte, hauríem de posar-se a
elaborar el següent. Les pròrrogues, en definitiva, a vegades estan per açò; i, vista l’anterior
contractació i el període que vam estar fora de contracte i les conseqüències que ha tingut,
doncs, evidentment, són temes que s’han de tindre en compte. Jo, personalment, preferisc
que estiga lligat a unes normes i d’alguna manera regit per un contracte que no que hi haja
lliure albir. Per tant, i confiant en el que diu el Sr. Silvestre, que en principi s’ha de recollir
una informació i una..., i que es planteja que siga només d’un any. I que l’any que ve no
tornem a haver de prorrogar aquest contracte, doncs jo em mostraria favorable a aquesta
pròrroga. Gràcies.
Sr. Abad:
Buenos días a todos. Señor Silvestre, desde el sincero aprecio que le tengo, siento decirle
que no estamos de acuerdo con la forma en que esta llevando su departamento,
especialmente en la gestión del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria. Son muchas las quejas por parte de VOX Alcoy como de los ciudadanos que ven la
ineficacia a la hora de realizarse estos servicios, aunque insistan en que son efectivos o lo
avalen los informes técnicos u auditorias, que también nos atrevemos a decir que no se
están aplicando con buen criterio. Como sabemos el próximo lunes finaliza el contrato de
este servicio, que solo se han realizado auditorias durante el 2021, informes laxos que
demuestran la falta de iniciativa, responsabilidad, interés, seguimiento y control, donde los
perjudicados son los ciudadanos. En el pleno del pasado 2 de julio del 2021, VOX Alcoy
presentó junto con el concejal Marcos Martínez, una moción para el control, seguimiento y
elaboración de los grandes contratos, moción que fue aprobada, aunque como nos tiene
acostumbrados, Podemos voto en contra, Guanyar y Compromis se abstuvieron en la
misma linea de no posicionarse sin evitarlo, aunque nuestra proposiciones sean
beneficiosas para Alcoy. Los votos favorables fueron del PSOE, quien es gobierno local, que
se olvida de lo que aprueba cuando le interesa, del PP, Ciudadanos, Marcos Martínez y VOX
Alcoy. Todos estos grupos votamos a favor de una comisión que en VOX Alcoy seguimos
pensando que es muy necesaria para la elaboración de este y otros nuevos contratos.
Discúlpeme la voz pero es que tengo una afonía… Según dijo usted el lunes en comisión
informativa, ya están trabajando en el pliego, pero no han sido capaces de convocar la
Comisión como le dije, de los grandes contratos para que todos los grupos pudiéramos
participar en su elaboración, por eso le insto a que en breve, se nos convoque a esta
comisión de seguimiento de los grandes contratos y así poder conocer el estado en que se
encuentra el nuevo pliego, para que entre todos podamos aportar y consensuar los puntos
que mejoren el nuevo servicio. Mi sentido del voto cambiará a favorable si tengo su firme
compromiso de convocar esta Comisión de los grandes contratos. Gracias.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil adjudicataria, a la Intervención
Municipal y al departamento responsable del contrato.

Sr. González:
Gràcies. Bon dia a totes les persones presents i a les que ens segueixen per les xarxes.
Anuncie ja, per començar, que canviarem el nostre vot a negatiu a aquesta pròrroga del
contracte i n’explique les diverses raons. No seran massa diferents de les que ja vam..., ens
van fer votar en contra, en la passada legislatura, a l’inici d’aquest servei. Açò sense entrar a
valorar la gestió dels 4 anys de servei que no demonitzarem, tampoc, però encara que
creiem que se’n podria haver fet un millor control, com segurament apunten altres
companys. Déiem fa uns anys, per recordar, bé, creiem i ho continuem dient que creiem en
la gestió directa dels serveis bàsics, perquè creiem que són més eficaços i econòmics. No
ho creiem tampoc, s’ha demostrat, perquè després els beneficis es poden revertir en un
millor servei i perquè en el fons són drets bàsics de la ciutadania. Creiem que continuar amb
un servei com aquest, gestionat de forma privada, sense ni tan sols plantejar-se cap
alternativa de recuperació, ens sembla, doncs això, un model, ja ho déiem, propi de la dreta,
creiem..., fermament en un model de gestió pública i de qualitat. Segurament ara, com que
parle d’açò, se'ns voldrà retraure com sempre la gestió d’Esquerra Unida, fa dues
legislatures, dient que eren ells els qui volien continuar amb un servei de brossa privat.
Doncs bé, ja ho dic jo ara, és cert, es va acordar treballar en un contracte del servei de
recollida per un costat, perquè es continuara en gestió privada. Es va treballar de forma
participada juntament amb el Consell de Medi Ambient i es va presentar un plec de
condicions, que ja tenia coses, com un sistema de control informàtic planejat, que es va...,
en aquest contracte. I, tot i que es venia com una novetat en aquest plec, però bé... Açò no
comportava..., vull dir, açò comportava aquesta elaboració del prec de recollida de la brossa.
Comportava que per un altre costat s’havia de treballar la recuperació del servei de neteja
viària; que era..., i que seria ara també més fàcil de recuperar, perquè entenc que si es va
fer un contracte de servei de recollida de la brossa, per algun altre costat s’hauria de fer el
servei..., elaborar el servei de neteja viària. I aquesta feina no es va fer i al final, després,
quan es va presentar el servei de recollida de la brossa, el plec de condicions, va decidir el
Partit Socialista no portar endavant el plec de recollida de la brossa que s’havia elaborat.
Entenc que per no quedar en evidència, i quan va canviar la legislatura, aquesta feina, feta
per Esquerra Unida, per a..., sí per a fer un contracte privat, però al final aquesta feina es va
deixar de costat, es va oblidar i es va decidir que la contractació fora gestió privada per a la
recollida de la brossa i neteja viària, tot junt. Després vindran i alguns parlaran de l’important
que són les negociacions i els compromisos i la lleialtat interna i aquestes coses. Bé, la
qüestió és que han passat quatre anys i les intencions veiem que són les mateixes, que no
es planteja recuperar el servei, que ni tan sols es planteja la possibilitat de... En els estatuts
de la futura empresa pública, quan es nega la possibilitat, de moment, i es vol continuar amb
aquest model que al final el que fa és aportar beneficis a grans empreses multinacionals,
que tenen, per exemple, filials radicades a paradisos fiscals, aquest és el model, i no hi ha
gens d'interés a canviar. Per tant, al final, per coherència, nosaltres no podem fer cap altra
cosa que votar negativament. Gràcies.
Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i molt bon dia a tot el món. Bé, és evident que a Podem no ens agraden les
pròrrogues, però ens agraden molt menys les privatitzacions de serveis bàsics de la nostra
ciutat. I, per això, des del principi de la legislatura, des del minut u ens vam plantejar
abanderar la recuperació dels serveis bàsics privatitzats i dins d’aquest full de ruta, una de
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Ajuntament d’Alcoi

les propostes que vam realitzar era, precisament, la creació de l’empresa pública de la
nostra ciutat, una empresa pública que quant a projecte, quant a proposta política, està prou
avançada, està prou madura, i que en aquests moments, segons ens van informar l’altre dia
en mesa de negociació..., en mesa de personal, mesa de negociació de personal, el tret de
sortida, per dir-ho d’alguna manera, estava damunt la taula de la interventora, de la Sra.
Núria. Per tant, confiem plenament que això, en poc temps, vora la llum. I que vol dir això?
Que tenim temps per a poder començar a treballar la recuperació dels serveis, entre aquests
la neteja viària, que entenem que és un dels serveis que es podria recuperar de la millor
manera possible per a donar un millor servei a la ciutadania i, sobretot, per a poder treballar
dins del marc de l’eficiència econòmica. Per tant, nosaltres no serem els que posarem pals a
les rodes perquè es puga aprovar aquesta pròrroga. Tampoc no en podem votar a favor, per
tant, la nostra idea és mantindre el vot que vam..., l’abstenció que vam presentar o que vam
fer en comissió informativa. Però si el govern municipal assumeix, agafa el compromís, siga
com siga, de recuperar el servei de neteja viària, estem dispostos a donar un vot de
confiança i votar-ne a favor. Gràcies.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia als companys de corporació i a tota la gent que ens segueix
per les xarxes socials. Hui no tenim públic, malauradament. El fet del vot en contra de
Compromís a aquesta renovació és un fet clar, sobretot perquè des de Compromís sempre
hem estat treballant i hem estat exigint-li un seguiment ferm, dur i control exhaustiu a
l’empresa, a la contracta, i entenem, pel que hem passat al llarg d’aquests anys, que no està
realitzant-se o no està fent-se en tota la seua plenitud o amb la necessitat que hauria de ferse. A més a més, en les últimes intervencions del senyor regidor, el Sr. Silvestre, en què
plantejava que no hi havia capacitat de fer-ne un seguiment perquè li feia falta personal al
departament, per què tenien necessitat de personal, cosa que es pot entendre en el fet que
no hi hauria cap problema. Però la realitat és que a hores d’ara no tenim cap projecte, no
tenim cap plantejament damunt la taula de què és el que s’ha de fer i, coincidències de la
vida, aquesta pròrroga de contracte acabara després de les eleccions de l'any que ve.
Aleshores, el plantejament de traslladar aquest projecte, aquest projecte de contracte,
aquesta nova contracta, si es fa com es va parlar en l’anterior legislatura, de 4 anys més 2
anys de pròrroga, per intentar millorar el servei, perquè era una necessitat bàsica, perquè
feia molts anys que no hi havia contracte i havíem de traure aquest contracte com fora, cosa
que és d’alabar. I en aquest moment reconec al Sr. Martínez la tasca que va realitzar en
aquell moment de negociar amb tots els grups polítics, d’aplegar a acords amb la resta de
partits de l’oposició, cosa que hui, a hores d’ara, no està fent-se, i això és una realitat, una
realitat palpable, plausible, en la qual podem fer, i no està fent-se res sobre això, malgrat
que tenim una nova comissió de grans contractes i no se n’està parlant. I totes aquestes
qüestions, totes aquestes necessitats, hauríem de traslladar-les i parlar-les on s'ha de parlar.
El nostre vot en contra és perquè no creiem que les coses hagen de fer-se amb contracte
públic o privat, sempre hem demanat que s’estudie, que es mire quina és la millor necessitat
i quin és el millor avantatge que ha de traure l’Ajuntament d’Alcoi en això, cosa que ara, a
hores d’ara, com he dit, no està fent-se. Aleshores, la manca de personal que va plasmar el
Sr. Regidor en l’últim ple que teníem, la falta de negociació per part del Sr. regidor o de
l’equip de govern amb la resta de partits de l’oposició, per a com millorar, plasmar aquestes
millores que portem exigint al llarg d’aquesta legislatura, reclamant bonificacions, reclamant
problemes que hi ha en la neteja, reclamant les auditories que no es poden veure, que no
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Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia, companys, i bon dia a totes les persones que estan seguintnos a través de la retransmissió en directe per internet. Bé, des del Partit Popular donarem
suport a aquesta pròrroga d’un contracte que ve a sumar i a ampliar la situació d'interinitat i
de provisionalitat que tenen en aquesta ciutat els grans contractes, els grans serveis de la
nostra ciutat, puga ser l’aigua, com puga ser l’autobús, i ara afegint també la recollida de
brossa i la neteja viària. A partir de hui els alcoians pagarem cada any més de 8 milions
d’euros en contractes que estan vençuts i en pròrroga, i això ens ha de fer reflexionar i ens
ha de fer pensar. Seríem injustos si comparàrem aquesta pròrroga amb les altres dos, és a
dir, les de l’aigua i les de l’autobús, perquè en el cas de l’aigua i de l’autobús estem parlant
de contractes de 20 anys, i entenem que hi ha hagut temps suficient, li ho hem dit moltes
vegades en aquest saló de plenaris, hi ha hagut temps suficient per a abordar la renovació
d’aquests contractes per tal de tindre uns serveis més eficients, més moderns i, si és
possible, més econòmics, tal com demanen els nostres ciutadans. A diferència de l’aigua o
de l’autobús, en aquest cas no podem parlar d’una pròrroga fruit de la desídia del govern
municipal, sinó dels 4 anys o del temps escàs del contracte, la qual cosa també ens ha de
fer reflexionar. Si aquest ajuntament pot anar cada quatre anys renovant contractes tan
importants amb el que representa de volum de treball per als diferents departaments.
Entenem que és el moment d'oferir al govern municipal tota la nostra col·laboració, una mà
estesa per a poder treballar, treballar amb un calendari clar per a tractar de no esgotar totes
les pròrrogues del contracte i donar-li una solució definitiva a aquest servei, que és tan
important per a la nostra ciutat. I quan dic treballar, és treballar, i més tenint en compte que
que per a traure i adjudicar el contracte que hui convocarem, primerament el Partit Socialista
i Esquerra Unida i després el Partit Socialista en solitari, han estat 6 anys. Per tant, crec que
aprendrem d’eixes situacions, d’aquestes realitats que hem viscut en aquest ajuntament per
a marcar un calendari, per a treballar i per a poder donar-li una resposta als veïns, que el
que volen és tindre els serveis més eficients i més actualitzats possibles. De la mateixa
forma que hem sigut crítics, i hem sigut molt crítics en el fet que a la meitat d’aquest
contracte no hi haja hagut un control per auditories, que era una de les novetats principals.
De la mateixa forma, insistisc que hem sigut molt crítics, però hui el que donem és un vot de
confiança al govern municipal. Ara bé, un vot de confiança que no és, ni de bon tros, un xec
en blanc, és un oferiment de cooperació, és un oferiment de treballar conjuntament per a
resoldre la situació d'interinitat que té aquesta ciutat pel que fa als grans contractes. Anem a
treballar, ens oferim a cooperar amb el govern municipal per a donar-li aquesta resposta per
a poder dissenyar i millorar serveis tan bàsics com el de la recollida de brossa i neteja viària
que són garantia del bon funcionament de la ciutat i de la qualitat de vida dels alcoians.
Moltes gràcies.
Sr. Silvestre:
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estan bé, quines qüestions haurien de canviar-se... Tot açò no està fent-se. Aleshores, quin
compromís poden adquirir per part del govern que aquestes negociacions es portaran a
cap? No ho sabem, i el problema més gran és que açò acabarà un mes després de les
eleccions. Aleshores, quin és el full, quin és el full de ruta que planteja el Sr. regidor?, quin
és el full de ruta que planteja el govern del Sr. Sánchez, anava a dir-li, perdó Sr. Alcalde, del
Sr. Francés, davant, davant d’aquest contracte? I aquesta és la qüestió.

Bon dia a totes i a tots. Sr. Alcalde, companyes i companys de corporació. Salutacions a tota
la gent que en segueix per xarxes socials. Bé, s’han dit moltes coses, intentaré ser breu i no
estendrem massa. Bé, una de les coses que jo crec que s’ha repetit en nombroses ocasions
és el tema de la pròrroga i jo crec que..., a veure la pròrroga està dintre dels contractes, és
totalment legal i pareix que, en moltes ocasions, sembla com si la pròrroga fora una cosa
roïna i res..., i en aquest cas estan inclosos 4 anys, un més un. Sí que és veritat això que
han comentat en algun moment el tema de la duració del contracte, que a la millor 4 anys,
doncs per a alguns pot semblar molt, per a altres pot semblar poc, però bé, és un tema a
tractar. Però a mi m’agradaria que ací ningú ho ha fet palés, perquè hem parlat de 4 anys. A
mi m’agradaria que tots recordàrem, perquè sembla que se'ns ha oblidat, se'ns ha oblidat
molt ràpidament, hem estat durant dos anys en pandèmia i hem hagut de reinventar-nos, no
tan sols en la brossa, en moltíssimes més coses, i açò, vulguem o no, és una realitat i una
persona, aprenenta, com jo en política, pareix mentida que no s’adonen, però igual que
molta altra gent, ha fet que moltes coses es paralitzaren. Evidentment, es paralitzaren
perquè la prioritat era una altra. I no vull que semble com una excusa, és que és una realitat,
i quan estaven en el moment, tots estàvem d’acord i tots ho reconeixíem, però quan han
passat un parell de mesos, dic no: «ara canya al mono». D’acord. Aleshores, tinguem en
compte aquestes coses també perquè açò ha fet que en algunes coses s’endarreriren.
Quant a la comissió de grans contractes, doncs sí, entone el mea culpa, entone el mea
culpa en aquest sentit. Però a veure, sí que és veritat que en tot moment la pròrroga no és
una novetat d’ara, hem parlat en diverses ocasions quan hem discutit de moltes coses,
sempre ho he dit, quin era el full de ruta, i el full de ruta era intentar que durant aquest any
de pròrroga, acabat de licitar, i tindreu tot preparat. Alguns pensen i diuen d'alguna cosa,
com deia el Sr. Marius Ivorra, del nou govern, de la nova legislatura. A veure, les coses han
vingut com han vingut, i jo, quan he entrat ací, el contracte estava encetat en un any, hem
continuat i ara s’ha donat aquesta circumstància; al final nosaltres busquem l'eficiència del
departament i del personal que tenim i en el que tenim juguem. Home, jo, mira, li dic al Sr.
Alcalde: «Posem 10 persones més per a treballar», i el Sr. Alcalde agarra i en posa 10
persones. A veure, al final hem de ser realistes i hem de ser eficients amb el personal, per la
ciutadania i per les feines que hem de fer, hem d'actuar sobre elles. Aleshores, és important
també parlar d’això, igual que és traure ací la falta de control... a veure, la falta de control.
Crec que ja hem discutit de la falta de control, ara ja es posa en dubte el treball de
l’auditoria, al final açò ja és..., sí, sí que hi ha... Nosaltres som més especialistes que una
empresa que es dedica a fer auditories! «Apaga y vámonos». Perquè, aleshores, ja ho pose
en dubte tot i «sálvese quien pueda». Jo crec que açò no és manera de fer les coses, però
bé, cadascú és lliure d’aportar i de dir el que crega convenient. Aleshores, més coses: jo,
respecte dels vots en contra, evidentment, es parla de la privatització, correcte també. Al
final açò és un saló de plenaris i en el saló de plenaris s’acorda el que necessita tota la
majoria i, aleshores, si hi ha una proposta i aquesta proposta ix endavant, doncs és així. I
torne a repetir, en favor un poc del servei: jo pense que el servei, el servei està duent-se
amb condicions, està treballant-se molt bé, hi ha una auditoria, hi ha unes queixes de la
ciutadania. La ciutadania es queixa, però es queixa de coses lògiques, que passen, i que al
final es traslladen a l’empresa. L’empresa intenta corregir-les i moltes vegades, per defecte,
per l'incivisme de la gent, i en aquestes estem. Jo crec que estem controlant-nos, està
controlant-se, s’ha demostrat, perquè s’ha intentat fins i tot dir que des del mateix
departament no hi havia control, que s’ha endarrerit el que és l’auditoria. Jo crec que això va
quedar realment aclarit en altres plenaris i, aleshores, continuem endavant, continuem
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treballant i el que volem és, durant aquest any, traure el que és la licitació i que quede
resolta. En la segona intervenció explicaré alguna coseta més.

Sr. González:
Bé, primerament, no ho he fet abans, però agraïm els esforços dels companys de com
nosaltres creem fermament en la gestió pública de serveis i en la seua feina. En aquest
sentit, sense cap ironia, sincerament, però sabem tots que el que acabe passant o no acabe
passant depén de la voluntat de..., com deia abans, de les majories. En aquest cas, del
govern. No té majoria absoluta, però quasi vull dir, i tot dependrà del que es faça, de la
voluntat del govern del PSOE. I encara que..., encara que..., i encara que acaben prometent
o el que vulguen prometre, les accions no fan pensar que vulguen canviar res més en
aquest sentit. Per tant, nosaltres mantenim el nostre vot. Gracies.
Sr. Santiago:
No m’ha contestat, Sr. Silvestre. Ara vosté es troba en un dilema, vosté o el govern, en un
dilema. Té dues mans esteses: la del model privatitzador, la del Partit Popular; o la del model
de recuperar serveis i la remunicipalització, la de Podem, entre altres companys de la
corporació, i ha d’elegir. Nosaltres també li posem la possibilitat, també li posem davant de la
taula, o damunt de la taula, la possibilitat de tindre un vot de confiança per a treballar per la
recuperació de serveis, en aquest cas, i el de la neteja viària, cosa que ho hem parlat moltes
vegades al llarg d’aquesta legislatura, siga a través de l’empresa pública o no, siga a través
de l’empresa pública o no. Per tant, vosté ha de decidir, si va cap a una banda o cap a l’altra.
Nosaltres, ho he dit en la primera intervenció, vam decidir abanderar, tot i les dificultats, tot i
la lentitud i tot el desgast, abanderar la recuperació dels serveis bàsics municipals d’aquesta
ciutat, i no pensant només en aquesta legislatura, perquè no és una qüestió que es faça de
hui per a demà, encara que alguns pensen que això és molt fàcil i que és recuperar d’un dia
per un altre. No!, és molt difícil, però vam decidir que ho intentaríem; per tant, vostés ho han
de decidir, si se’n va cap a una banda o cap a l’altra. Ja els dic, no posarem pals a les rodes
en aquesta pròrroga, en aquesta, perquè ja portem treballant una proposta de recuperació
de serveis des del minut 1. Per tant, mantindrem el vot de la comissió, però si vosté decideix
vindre al nostre costat i recuperar el servei de neteja viària, no estic dient tot el servei, estic
dient el de neteja viària, el vot serà favorable. Gràcies.
Sr. Silvestre:
Breument. A veure... Quant al tema de la neteja viària, en nombroses ocasions, jo crec que
sí que n’hem parlat i sí que li hem dit que estava estudiant-se el que és el tema de l’empresa
pública, però també és veritat que..., que jo li ho he comentat en moltes ocasions, que anava
a estudiar-se, però un compromís ferm, clar... Hi ha moltes formes, moltes qüestions que
encara se'ns escapen a aquesta qüestió. Aleshores, anem a estudiar-ho, perquè caldrà
estudiar-ho. Però, clar, després, a mi, en la realitat del servei m’assalten moltes vegades
alguns dubtes. Jo crec que ho hem parlat en alguna ocasió, hem parlat del tema del que és
la neteja viària de carrer que es fa, d’agranadors, etc., etc., que és un poc, a la millor, una
part més senzilla, possible..., doncs a la millor sí que encapçalaria en allò que és l’empresa
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Sr. Abad:
Si, yo solo quería decirle al Sr. Silvestre si la comisión de los grandes contratos de
seguimiento la va a convocar, es lo único.

pública. Però clar, ja tota la maquinària..., o imagine’s vosté després d’unes festes, els
exèrcits de gent que baixaven per a netejar el que són les mateixes festes. Perquè és veritat
que... Jo, enguany, han sigut les primeres festes que ho he viscut amb ells i, clar, no sé..., en
alguns moments, dintre d’això, m’esglaie en aquest sentit, però no per res, no perquè no
confie en això, sinó en la quantitat de recursos que necessitaríem, però bé, és tot estudiable
i tot és possible valorar-ho. A mi també m’agradaria, breument, recordar-los que des del
departament s’ha treballat en allò que és el pla local de residus. Ja sabeu que aquest pla
local és una ferramenta obligatòria, perquè la necessitem per a elaborar el nou pla, el nou
plec de la contracta. Està ja elaborat, està ja en revisió i està a punt ja de dur-se a terme. A
més a més, ja tenim el que serien el plec de prescripcions tècniques i l’informe justificatiu i
també la fase de reserva per a la licitació dels plecs. Perquè, clar, un plec d’aquest tipus
necessita licitar-se, perquè al final necessites el suport d’una empresa que puga assessorarnos per a fer bé el plec de condicions. Però és que, a més a més, en el BOE del 9 d’abril
d’aquest any, ha eixit la nova llei de residus i sòls contaminants per a una economia circular,
estatal, la llei estatal. I, per tant, els nous contractes s’han d’adaptar a aquesta nova llei
segons diu una exposició addicional que diu que aquests contractes s’hauran d’adaptar a
aquesta. Estem obligats a adaptar-nos. Per tant, aprofitarem també aquest any de pròrroga
per a poder incloure tot el que és aquesta normativa que a la millor, potser una mica menor,
però és molt important, d’acord? Per tant, jo crec que estan més que justificat, en aquest
sentit, i torne a repetir, que confie totalment en el departament, confie en l’organització del
departament, com programa les diferents tasques, ens coordinem en tot moment amb ells i
pense que estan treballant magníficament, moltes vegades per damunt de les seues
possibilitats. Però també entenc que els servidors públics estan, entre altres coses, per a
això, per a intentar donar al màxim, tant ells com nosaltres com a servidors de la ciutadania.
Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Si vos pareix, votem a mà alçada, perquè com que hi ha canvis en la votació, així
ho aclarim millor.
7. 9563/2022 GABINET JURÍDIC
MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TRÀFIC
DE PERSONES I VEHICLES EN LES VIES URBANES.

Sr. Secretari Accidental:
Aquesta qüestió està pendent de concretar administrativament; per tant, es proposa
deixar-ho damunt la taula.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2), VOX (1) y
el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), acuerda dejar este
asunto sobre la mesa, aplazándose su discusión para una próxima sesión.
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El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 120/2021, de 29 de
junio, con carácter inicial, y en el n.º 197/2021, de 15 de octubre, con carácter definitivo.
Visto la propuesta de la Concejalía de Personal, así como el resultado de la reunión de la
Mesa General de Negociación que, en fecha 1 de marzo de 2022, acuerda por unanimidad
proponer al Pleno de la Corporación una modificación del citado reglamento.
Visto el art. 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen
de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, que en su apartado 6
establece, con respecto al denominado Complemento de Productividad, que “Corresponde
al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los
diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad,
con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
A la vista de lo anterior así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR
(4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la
abstención de los concejales del grupo municipal VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr.
Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos.
Primero.- Modificar el artículo 7 del vigente Reglamento sobre fijación de criterios de
asignación de complemento de productividad al personal empleado público del
Ayuntamiento de Alcoy, que pasa a estar redactado como se transcribe a continuación:
Artículo 7. Rendimiento especial en periodo navideño y de fiestas patronales.
Para aquel personal que preste servicio en periodo navideño y/o de fiestas
patronales, y atendiendo a la peculiaridad de estas fechas y a la conciliación familiar
del personal, se establece lo siguiente:
a) Periodo navideño:
El personal que preste servicios extraordinarios para reforzar el servicio durante los
días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 4 y 5 de enero, será remunerado con la cantidad
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8. 6340/2022 PERSONAL
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE FIXACIÓ DE CRITERIS D'ASSIGNACIÓ
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC
L'AJUNTAMENT D'ALCOI
Visto el Reglamento sobre fijación de criterios de asignación de complemento
productividad al personal empleado público del Ayuntamiento de Alcoy, aprobado
acuerdo plenario de fecha 4 de junio de 2021.

Ajuntament d’Alcoi

de 75 € por turno trabajado, en concepto de productividad, además del precio de los
servicios extraordinarios que realicen.

Las cantidades descritas en los puntos anteriores se refieren a la realización del
turno completo. En caso de que éste no se realice entero, se abonará la parte
proporcional.
b) Fiestas patronales:
El personal que preste servicios extraordinarios para reforzar el servicio durante las
fiestas patronales, relacionados con dichas fiestas (tarde, noche y mañana siguiente
de Mig Any, y desde la mañana del día de los Músicos hasta la noche del día del
Alardo), será remunerado con la cantidad de 115 € por turno trabajado, en concepto
de productividad, además del precio de los servicios extraordinarios que se realicen.
Esta modificación afecta a todos los puestos de trabajo de este Ayuntamiento que
presten servicios relacionados con las fiestas patronales. En todos estos casos (Mig
Any y Fiestas) los turnos especificados no serán incluidos en los cuadrantes
habituales.
Este acuerdo también afectará al resto de puestos de trabajo que, sin prestar
servicios relacionados con las fiestas patronales, sí lo hagan en alguno de los dos
días de fiesta local.
Se entenderá por turno de trabajo el habitual, disminuyéndose o aumentándose
proporcionalmente la cantidad establecida en concepto de productividad si se realiza
un turno inferior o superior en número de horas, respectivamente.
El abono de las horas realizadas podrá ser sustituido, a petición de la persona
interesada, mediante compensación de una disminución de jornada equivalente a
tres horas de descanso compensatorio por cada hora de servicio extraordinario
trabajado.
SEGUNDO.- Exponer a información pública su aprobación en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento con el objeto de que, durante 30
días, las personas o entidades interesadas puedan presentar reclamaciones y/o
sugerencias. Si se presentaran reclamaciones y/o sugerencias, éstas serán resueltas por el
Pleno, previamente a la aprobación definitiva de esta modificación. En el caso de no
presentarse reclamaciones, dentro del plazo fijado, la modificación de este Reglamento se
considerará aprobada definitivamente.
TERCERO.- Publicar íntegramente el texto de la modificación en el Boletín Oficial de la
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El personal que preste servicio dentro de su turno ordinario (según su cuadrante
anual) en los turnos de noche de los días 24, 25 y 31 de diciembre, en el turno de
mañana del día 1 de enero, y/o en los turnos de tarde de los días 4 y 5 de enero,
será retribuido con la cantidad de 115 € por turno de trabajo.
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9. 10323/2022 PERSONAL
CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE COL·LABORACIÓ RESERVATS A FUNCIONARIS AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 11 de marzo de 2022, aprobó inicialmente la
Plantilla de Personal para el ejercicio 2022, conjuntamente con los Presupuestos
Municipales, en la cual se han incluidos dos nuevas plazas reservadas a funcionarios/as de
administración local con habilitación de carácter nacional, según se desglosa a continuación:
DENOMINACIÓN PLAZA

Nº PLAZAS

SUBGRUPO

VICEINTERVENTOR/A

1

A1

VICESECRETARIO/A

1

A1

La citada Plantilla de Personal, publicada con carácter inicial en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante n.º 50, de 14 de marzo de 2022, y sin reclamaciones a la misma,
adquirió carácter definitivo mediante su publicación el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante n.º 70, de 11 de abril de 2022.
Las dos plazas indicadas son de nueva creación, estando vacantes en la vigente Plantilla y
con la correspondiente dotación presupuestaria.
De conformidad con el art. 15 del Decreto 128/2018, de 16 de marzo, y el artículo 6 del
Decreto 32/2013, de 8 de febrero, mediante la modificación de su correspondiente plantilla
y/o relación de puestos de trabajo, las entidades locales podrán crear discrecionalmente
puestos de trabajo de colaboración reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda para el ejercicio
de funciones de colaboración a los puestos de secretaría, intervención y tesorería.
El Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con
habilitación de carácter nacional, en su art. 3 establece que “la clasificación de estos
puestos de colaboración corresponde, en todo caso, al departamento del Consell
competente en materia de administración local, que la realizará a propuesta de la entidad
local interesada”.
Según el art. 15.3 del RD 128/2018 citado, la clasificación de estos puestos corresponderá a
la Comunidad Autónomas, estableciendo los criterios de aplicación, que para las entidades
locales “cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 1.ª, los
puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª y
3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría
superior, Secretaría, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los
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Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, después de su aprobación
definitiva, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Los puestos de Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento están clasificados en clase
primera y, vista la normativa de aplicación, se considera que los puestos de colaboración
deben ser clasificados en clase segunda y adscritos a la subescala de Secretaria, categoría
de entrada para el caso de la Vicesecretaría, y a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada para el caso de la Viceintervención.
Visto el informe favorable emitido por el Departamento de Personal.
A la vista de lo anterior así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR
(4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1) y PODEM (2), y la abstención de los
concejales de los grupos municipales GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no
adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- Clasificar el puesto de colaboración de Vicesecretario/a en clase segunda,
quedando reservado a personal funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional de la subescala de Secretaría, categoría de entrada.
SEGUNDO.- Clasificar el puesto de colaboración de Viceinterventor/a en clase segunda,
quedando reservado a personal funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada.
TERCERO.- Solicitar a la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de la
Administración Local, la clasificación de los puestos de colaboración de Vicesecretaría y
Viceintervención, de conformidad con la normativa vigente, en las clases y categorías
propuestas.
10. 6889/2022 COMERÇ
SOL·LICITUD PER PART DE L'ENTITAT “MERCAT ZONA NORD,S.L” DE L'INCREMENT
DE L'IPC A LES TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT DE LA ZONA
NORD DES DE GENER DEL 2022.
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de incremento del IPC desde enero de
2022 de las tarifas aplicadas a los vendedores del mercado de la Zona Norte por la empresa
concesionaria de la gestión de dicho mercado, Mercat Zona Nord, S.L.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25/3/2013, adoptó, entre otros, los acuerdos de
aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, mediante concesión, para
adjudicar el contrato relativo a la Gestión del Servicio público del Mercado municipal de la
Zona Norte y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.
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puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª y
3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería,
categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de
Secretaría-Intervención”.

Ajuntament d’Alcoi

En el expediente de contratación se incluía el Pliego de Prescripciones Técnicas y de
Cláusulas Administrativas Particulares que habrían de regir ésta.

En la cláusula SEXTA del contrato se especifica así:
“Las tarifas y precios a percibir por el concesionario del contrato serán objeto de revisión
cuando se produzca el cumplimiento de los requisitos del Título III, Capítulo II del libro I del
TRLCSP, artículos 89 a 94, aplicando para ello como fórmula el incremento que experimente
el IPC sin que en ningún caso supere el 85% de variación experimentado, para lo cual el
concesionario deberá aportar estudio económico justificativo de las tarifas a aplicar, las
cuales requerirán en todo caso la previa autorización del Ayuntamiento.
Que en sesión Plenaria celebrada el día 03 de julio de 2020 se estimó el incremento de las
tarifas desde enero de 2020 en un 2,8%, por lo que las mismas pasaron a ser:
Puestos por importe de
Puestos por importe de
Puestos por importe de
Puestos 52 y 53 por importe de
Puestos 54,55 y 56 por importe de
Puestos BAR por importe de

120,00€
165,00€
175,00€
300,00€
340,00€
315,00€

a
a
a
a
a
a

123,36€
169,62€
179,90€
308,40€
349,52€
323,82€

El órgano competente para la aprobación será el Pleno (art. 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de
abril), previo el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adoptándose el
acuerdo por mayoría simple de los miembros presentes. Esta atribución del Pleno no es
delegable (Artículo 22.4 de dicha Ley).
Dada cuenta del expediente de referencia así como los informes obrantes en el mismo.
A la vista de lo anterior así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Dinamización Económica, El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes,
con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12),
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma (1), adopta los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- Aprobar la revisión de tarifas a partir de enero de 2022 en un 5,95%, por lo que
los precios de los puestos del Mercado de la Zona Norte pasan a ser:
Puestos por importe de
Puestos por importe de
Puestos por importe de
Puestos 52 y 53 por importe de

123,36€
169,62€
179,90€
308,40€

a
a
a
a

130,70€
179,71€
190,60€
326,75€
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Que en sesión Plenaria celebrada el día 24/06/2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de
adjudicar el contrato relativo a la Gestión del Servicio Público del mercado Municipal de la
Zona Norte de Alcoy (C.763-A), a la mercantil MERCAT ZONA NORD, S.L., con un canon
anual a favor del Ayuntamiento de 6.011,00 euros.

Ajuntament d’Alcoi

Puestos 54,55 y 56 por importe de
Puestos BAR por importe de

349,52€
323,82€

a
a

370,32€
343,09€

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al interesado.
el presente acuerdo, en el Boletín Oficial de la

11. 8570/2022 ARQUITECTURA
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1736/2022 DE L’1 D’ABRIL, D’OBRES DE
DEMOLICIÓ PER EMERGÈNCIA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT ANTONI
NÚMERO 73
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía nº 1.736/2022, de 1 de abril, sobre las obras de
demolición por emergencia del edificio sito en la calle Sant Antoni nº 73.

“OBRAS DE DEMOLICIÓN POR EMERGENCIA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE SANT
ANTONI NÚMERO 73
Dada cuenta del expediente de referencia, y
Visto que el edificio de titularidad municipal sito en la calle Sant Antoni n.º 73 sufrió a finales
de la semana pasada el derrumbe de una parte de la pared medianera izquierda,
concretamente del machón situado en la puerta de acceso al edificio, así como de la parte
que a manera de contrafuerte, se dejó de la fachada del edificio contiguo nº 71, como
consecuencia del mal estado del edificio y de los episodios de lluvia del temporal que afectó
nuestra ciudad los pasados días.
Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de marzo de 2022.
Teniendo en cuenta la situación de grave peligro existente con respecto a las personas y a
los bienes públicos, debido al mal estado del edificio reseñado, es necesario acometer por
vía de emergencia la demolición parcial de dicho edificio en evitación de mayores perjuicios.
Visto el informe de Sr. Arquitecto Municipal de fecha 1 de abril de 2022.
Considerando lo dispuesto en el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, en relación con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando las Entidades Locales tengan que
realizar obras y servicios por situaciones de emergencia y que supongan grave peligro, el
Presidente de la Corporación podrá ordenar la directa ejecución de las obras y prestación de
servicios o contratarlos libremente sin tener que sujetarse a los requisitos formales
legalmente establecidos, debiendo dar conocimiento de ello al Pleno en la primera sesión
que éste celebre.
Considerando que esta Alcaldía es competente para contratar las obras de demolición de
referencia, dado que la cuantía de su ejecución no excede del 10% de los recursos
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TERCERO.- Publicar íntegramente
Provincia.

Ajuntament d’Alcoi

ordinarios del Presupuesto ni del límite general aplicable, a tenor de lo preceptuado en la
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Declarar de emergencia la contratación de la ejecución de las obras de
demolición del edificio de titularidad municipal sito en la calle Sant Antoni nº 73, así como de
los servicios de dirección de dichas obras y de coordinación de seguridad y salud en la
ejecución de las mismas.
Segundo.- Indicar que con la contratación de estos servicios y obras no se está alterando
el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los límites establecidos en el
artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Tercero.- Adjudicar los servicios de redacción del proyecto, estudio básico de seguridad y
salud, estudio de gestión de residuos, dirección de las obras de referencia y coordinación de
seguridad y salud al arquitecto D. Enric Paredes Vañó, con DNI ***5998**, por importe de
1.210,00 euros (IVA incluido).
Cuarto.- Aprobar la fase contable relacionada a continuación:
Fase
AD

Partida
08863 15100 68200

Nº operación previa
920220003652

Referencia
22022003905
Total

Importe
1.210,00
1.210,00

Quinto.- Prestar la aprobación al Proyecto de demolición del edificio redactado por D. Enric
Paredes Vañó con fecha marzo 2022, no obstante deberá presentar posteriormente el
proyecto de ejecución visado para su incorporación al expediente.
Sexto.- Adjudicar las obras de demolición del edificio sito en la calle Sant Antoni nº 73 a la
empresa ESDAL, S. L. (B-03326147) por importe de 25.695,56 euros (21% IVA incluido).
Una vez realizados los trabajos precisos en régimen excepcional, se realizarán las tareas
necesarias para la intervención y aprobación de la cuenta justificativa (Certificado Final de
las obras realizadas, facturas, recepción).
Séptimo.- Aprobar la fase contable relacionada a continuación:
Fase
AD

Partida
08863 15100 68200

Nº operación previa
920220003698

Referencia
22022003945
22022003946

Importe
14.079,47
11.616,09
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Vistos los textos legales citados, en especial el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás normativa concordante de general
aplicación.

Ajuntament d’Alcoi

Total

25.695,56

Octavo.- Nombrar a don Enric Paredes Vañó director de obra y coordinador de seguridad y
salud de las obras de demolición del edificio sito en la calle Sant Antoni nº 73.

Décimo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
12. 1743/2022 PATRIMONI
APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL
DE BÉNS DE L’INVENTARI MUNICIPAL.
TANCAMENT EXERCICI 2021
A data 31 de desembre de 2021, el resum de béns que es desprén de les dades que
consten en el departament de Patrimoni, són les següents:
CLASSIFICACIÓ
1 Immobles
2 Drets reals
3 Béns de caràcter històric, artístic o de considerable valor
4 Valors mobiliaris, crèdits i drets personals
5 Vehicles
7 Mobles no compresos en altres epígrafs
8 Béns i drets

NÚMERO BÉNS
2.265
50
439
188
86
2.192
39

TOTAL
5.220
En compliment del que disposa l’article 33 del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
que assenyala que la “rectificació de l’inventari es verificarà anualment, i en ella es
reflectiran les vicissituds de tota índole dels béns i drets durant eixa etapa”, consta en
l’expedient informes anuals de rectificació de l’inventari, que han estat confrontats amb la
Intervenció Municipal de Fons, i ordenats per:





Classificació
Epígraf
Comptes
Classificació/Comptes

També consta relació de béns d’alta en l’inventari, a data 31 de desembre de 2021, amb
expressió de: codi, nom, i codi i nom classificació.
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Noveno.- Notificar la presente resolución a la mercantil adjudicataria y al técnico director a
los efectos oportunos.

Ajuntament d’Alcoi

A la vista del que s’exposa així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Patrimoni, Obres i Serveis, El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12) i PARTIT POPULAR (4), i la abstenció dels
regidors dels grups municipals COMPROMIS ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2),
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1) i el regidor no adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez
Coloma (1), adopta el següent acord:
Únic.- Aprovar les relacions i rectificacions de l’Inventari de Béns Municipals a data 31 de
desembre de 2021.
13. 9511/2022 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 1558
FINS A LA NÚMERO 2130 DEL PERÍODE 2022.
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 24 de marzo de 2022, núm. 1558, al 27 de abril de 2022, núm. 2130
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, se ausenta de la sesión la Sra.
Nuria Aparicio Galbis, Interventora de Fondos.
14. 12164/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONJUNTA PARTIDO POPULAR - COMPROMÍS ALCOI - CIUDADANOS –
PODEM - GUANYAR ALCOI: PER INSTAR A LES ADMINISTRACIONS A LA CREACIÓ
DE FONS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LES PLUGES A LA CIUTAT
Sr. Alcalde:
Crec que aquesta moció passava a Declaració Institucional, bé, no?, és moció, moció?,
d’acord.
Els grups municipals Partido Popular, Compromís Alcoi, Ciudadanos, Podem i Guanyar
Alcoi, presenten al Ple la següent moció conjunta:
«Moció
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A més dels resums anteriors en l’aplicació informàtica hi ha una sèrie de béns en situació de
registre, és a dir, pendents de validar i comptabilitzar, i que es donaran d’alta una vegada
depurada la seua informació i que estiguen en disposició de passar a l’inventari,
concretament registrats amb els números: 10356, 10847, 10848, 10850, 10851, 10852,
12681, 13051, 15454.

Ajuntament d’Alcoi

Que temporals i episodis llargs de pluges afecten negativament als talussos de la nostra
ciutat no és nou, com podem veure al llarg de l'historia de la nostra ciutat. El que sí és nou
és la manca d’inversions i d’obres de consolidació serioses i amb visió de consolidar d’una
forma definitiva aquests barrancs, que per part de les administracions estem patint.
Més recentment recordem que els tècnics de l’Ajuntament van calcular que per reparar els
danys que el temporal Glòria van ocasionar a la nostra ciutat eren necessaris 6.298.928,64
d’euros en reparacions a infraestructures i bens públics, a habitatges públics i privats. Des
de l’Ajuntament d’Alcoi es van sol·licitar a les administracions aquesta quantitat però, sols va
rebre 165.255 euros per part del Govern d’Espanya.
Els danys que no van ser coberts per aquesta mínima quantitat han quedat pendents de
reparar en la seua gran majoria. Açò ha fet que aquest nou episodi de pluges certs talussos
ja danyats per anteriors temporals i que no han sigut objecte de noves consolidacions,
acaben en nous esllavissaments com ha estat el cas del de la Beniata.
Calen noves obres i accions contundents per estabilitzar els barrancs de la nostra ciutat i
evitar danys a persones, infraestructures o edificis públics o privats. Igualment cal
aconseguir la implicació ferma de les administracions públiques per frenar el deteriorament
dels barrancs i talussos de la nostra ciutat. Govern d’Espanya, Generalitat i Diputació han de
fer un esforç ferm en ajudar a l’Ajuntament d’Alcoi a preparar la ciutat per la nova
climatologia, més extrema, resultat del canvi climàtic.
Per tot el que s’ha exposat, des dels grups municipals sotasignants proposem els següents
punts d’acord
ACORDS
PRIMER: - Constituir una comissió d'estudi de l'estructura geològica de la ciutat d'Alcoi
conformada per persones expertes de les universitats valencianes i pels responsables
tècnics de l'Ajuntament d'Alcoi amb la finalitat de projectar les obres necessàries i mesures
de contenció i de solució d'aquestes solsides, tenint en compte una priorització de les
accions a emprendre. Així mateix, que la comissió elabore un mapa de la ciutat dels punts
més susceptibles de patir solsides i de les seues causes específiques.
SEGON: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece al Govern de l’Estat Espanyol per a sol·licitar
els fons necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més necessàries de
consolidació dels talussos i barrancs de la ciutat.
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La orografia de la nostra ciutat ha estat sempre una font de problemes, la gran quantitat de
barrancs i la poca compactació del terreny ha fet que les solsides i esllavissaments del
terreny siguen una constant preocupació dels governants de la ciutat. Grans obres
d'ingerència s’han realitzat històricament amb la finalitat d’estabilitzar el terreny i donar
seguretat a les construccions i a veïnes i veïns, com ha estat el cas del mur dels Merita i
Gisbert al vessant del barranc del Molinar a principis del S.XIX.

Ajuntament d’Alcoi

TERCER: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece al Govern de la Generalitat per a sol·licitar els
fons necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més necessàries de
consolidació dels talussos i barrancs de la ciutat.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Passe a llegir els punts d’acord.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el punts d’acord de la moció
conjunta.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, és una cosa evident que l’estat dels barrancs de la nostra
ciutat està en risc, no d’ara, sinó de fa molts anys, cada vegada és més greu. Enguany, per
exemple, ens ha plogut una quantitat d’aigua impressionant, que ha accelerat aquest procés.
Recordem que ja sense aigua hi ha barrancs que per ells mateixos es menegen anualment i
produeixen molts problemes. És cert, com deia el Sr. Martínez en una comissió, que s’ha de
fer una foto i un estudi per a tindre clar quins són els punts concrets on s’ha d’actuar, quants
llocs hi ha i quines serien les prioritats. I també és veritat que, evidentment, estem a..., açò
és una despesa considerable, no és una xicoteta inversió. Per tant, jo considere necessari
que s’han de posar les piles en aquest aspecte, que s’han de posar mans a l’obra també,
com en altres coses, no només per què són habitatges i Alcoi està construït entre barrancs i
és un problema que tenim, és evident, també per a la indústria. Si no fem sòl industrial i
damunt anem perdent el poc que tenim, doncs també és un altre desastre. De tota manera,
l’empresa aquesta és molt important, necessitem, evidentment, la col·laboració de totes les
administracions i crec que seria molt interessant començar ja a avaluar i a veure de quina
manera podem pal·liar els efectes de totes aquestes..., de l’aigua, del deteriorament i de
totes aquestes coses. Gràcies.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bien, Compromis presenta una moción conjunta con el Partido Popular,
Podemos, Ciudadanos, Guanyar y una vez mas se unen los que se hacen llamar
democráticos. La verdad, es que no nos preocupa que cuenten o no con nosotros, porque si
tenemos que decir algo, aunque no sea de su agrado, lo diremos, ya que ustedes también
sueltan por sus bocas argumentos que no gustan al resto, y los votantes hace tiempo que
les han calado, o sea, que sigan así que van muy bien. ¿Esta es una moción o una
declaración de intenciones?, o ¿un nuevo brindis al sol de estos partidos para continuar con
su lavado de cara? Quiero recordar, que por este consistorio han pasado todos estos
partidos, con mayor o menor gloria formando parte del gobierno local y son los culpables de
esta situación. Dicho esto, a nosotros también nos preocupa la situación y estado de taludes
y barrancos de Alcoy, porque lo cierto es que este tema se ha dejado de lado durante años,
con diferentes gobiernos y a nadie les preocupó desde entonces hasta ahora. Perdón. Si
todas las iniciativas fueran bien llevadas hasta su finalización, con controles y seguimientos
efectivos , tendríamos muchos menos problemas, por ejemplo, en el cauce del rio Molinar, a
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QUART: - Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adrece a la Diputació d’Alacant per a sol·licitar els fons
necessaris de manera urgent per a realitzar les actuacions més necessàries de consolidació
dels talussos i barrancs de la ciutat.»

la altura de Aljezares, al que estoy seguro que hace mucho tiempo no se han acercado, los
puntos de recogida de aguas pluviales, conducen el agua de lluvia por los conductos de
agua que terminan al aire y esto conlleva que toda esa agua caiga sobre el barranco,
erosionándolo poco a poco. Estos conductos podrían haber finalizado mas cerca del rio
salvando barrancos y evitando su erosión. Y así todo, proyectos, propuestas, iniciativas,
fotos, anuncios, campañas,etc. y finalmente todos se nos cae. Lo que se necesita es mas
sentido común a la hora de proyectar y decidir, para evitar estas situaciones, no solo es
culpa de las incesantes lluvias, es que llueve sobre mojado y esto únicamente agrava las
consecuencias, unos cauces, barrancos y taludes, cuidados, controlados y en condiciones
hubieran soportado estas lluvias con algún pequeño desperfecto. Pero ahora nos
encontramos con la necesidad de inversiones millonarias para llenar, para frenar la erosión
de barrancos, posibles desprendimientos o derrumbes. Como ya he dicho, esta situación
nos preocupa, el abandono y la falta de cuidados de las zonas mas apartadas de la ciudad,
deterioran la imagen de nuestra ciudad, y lo que desde VOX queremos es que la situación
de Alcoy mejore, por eso votaremos a favor de esta moción más que les pese a algunos
coincidir con nosotros en el sentido del voto. Gracias.
Sr. González:
Gràcies, Sr. Alcalde. Hem participat d’aquesta moció i hem presentat aquesta moció
conjuntament amb la resta de grups proposants perquè, tal com explica l’exposició de
motius, creiem que és necessari primerament, com sempre diem, insistim, analitzar la
situació, conéixer quins són els problemes que tenim, els que podem tindre, per a després
poder actuar prioritzant les actuacions. Sabem que no partim d’un desconeixement absolut i
que algunes coses que es demanen ja en la moció, ja existeixen, ja hi ha treball fet, clar.
Però, també veiem que en moltes ocasions, molts grups de l’oposició insistim en casos de
localitzacions on el veïnat veu possible perill o la ciutadania veu perill i nosaltres veiem
possible perill. I després, moltes vegades, se’ns diu, bàsicament, que està tot controlat, i...,
però al final, després tenim episodis de pluja normals, que en vindran més, i la realitat se’ns
ve al damunt, literalment moltes voltes, i creiem que en alguns casos es podria haver
intentat previndre tenint millor coneixement. Després, més encara, quan hi ha coses en què
s’ha estat insistint des de fa temps, anys, més de vint en alguns casos, com el del Santiago
Payà. Creiem que..., no només nosaltres, creiem que hi ha hagut una certa passivitat a
l’hora d’exigir a l’empresa responsable la solució dels problemes i carències de seguretat
que s’alertava ja en nombrosos informes, i altres casos. No em posaré una llista de casos
que de segur en el debat n’apareixen molts, però bé. Sabem que tenim l’orografia que tenim,
que molts d’aquests casos tenen condicions particulars, complicades, que en alguns casos
són propietats privades, o condicionades a operacions d’altres governs. Però creiem que
això no pot ser excusa perquè des de les administracions públiques tirem balons fora, i
entenem que és greu el problema, ho entenem tots, ho creiem i creiem que com que és
greu, calen accions importants i fer esforços importants, perquè després, quan algun dia,
que no volem que passe, però si algun dia patim alguna desgràcia més greu, no valdrà per a
res tirar balons fora ni haver-los tirat fora, per molta raó que tinguem per les condicions
complicades. Com deia, per acabar, ho faré curt, creiem que s’han de posar en marxa
accions importants, i per això creiem que nosaltres, però també la resta d’administracions,
com parlem en la moció, han de fer esforços també importants, per a ajudar-nos, igual que
es fa en altres situacions en altres poblacions. Gràcies.
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Sr. Ferrándiz
Gràcies. Bon dia als companys i companyes i a totes les persones que ens segueixen des
de casa. Segons comentaven els companys i companyes, hem patit noves solsides en
diferents vessants de la ciutat, situació que es repeteix i que s’agreuja cada vegada que
arriba un temporal. Som conscients, com comentava el company de Guanyar, que tenim una
orografia al nostre poble que dificulta molt, molt les coses, però per aquest mateix motiu,
hauria sigut necessari que els diferents governs que hem tingut a la ciutat, hagueren fet
molts més esforços per a evitar aquestes situacions de risc. De fet, nosaltres, des del nostre
grup municipal, com ja advertíem aproximadament fa un any de la situació que pateixen
molts vessants i vam sol·licitar que s’actuara en aquells que estigueren identificats en
situació de risc. Pensem que aquesta proposta, doncs és molt adient perquè pensem que
açò ha de ser una qüestió prioritària per a la nostra ciutat, que li hem de donar la importància
que es mereix. I en segon lloc, deia que s’han d’evitar les situacions de risc que es poden
generar per a les persones, per a les seues cases, per a les nostres indústries, com hem vist
aquestes últimes setmanes i pensem que hem de buscar solucions i que ho hem de fer ja.
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Muy brevemente. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería
decir, porque creo que el Sr. Secretario no lo ha nombrado y para que conste a efectos del
acta, que la moción la firmamos conjuntamente Partido Popular, Compromís, Ciudadanos,
Podem y Guanyar Alcoi, y después quería comentar que nosotros estamos, obviamente,
hemos participado de esta moción por estar totalmente de acuerdo en todos los puntos que
indican en el primero porque es muy obvio que en Alcoy tenemos una orografía, vamos a
poner que especial, y una comisión de estudio de esa estructura nos parece una idea
realmente interesante y necesaria, y el resto de puntos que son para conseguir de otras
administraciones los fondos necesarios para que se puedan realizar o paliar las actuaciones
necesarias, pues creo que también ese una necesidad porque localmente es inasumible el
coste, por lo tanto, por eso nos adherimos y votamos a favor.
Sra. Lirio García:
Si, muchas gracias. Estamos ante un gran problema y por tanto es necesario que
trabajemos juntos para solucionarlo. Tenemos en la retina, escasamente hace un mes, las
consecuencias que produjo la empresa AMIGOS ubicada en el polígono Sentbenet, las
lluvias, como caía el muro, como entraba el barro y el agua en la empresa y por desgracia
no es esta la única imagen que podemos tener en esta ciudad de catástrofes provocadas
por la lluvia. Somos conscientes, y repito, tenemos que trabajar juntos para solucionar este
problema, y por tanto desde el Partido Popular tendemos la mano para colaborar, por
supuesto. La realidad, bueno, la triste realidad de las arcas municipales y la inversión que
hay que realizar hacen necesario que se aprueben los acuerdos contenidos en esta moción
y para ello conseguir la financiación estatal, autonómica y de la Diputación. El Gloria fue el
primer aviso, y este primer aviso debería haber hecho reaccionar al gobierno, un gobierno
que no tenemos muy claro cuales son sus prioridades y que parece ser que vive en una
realidad que maneja el gobierno únicamente, porque ¿Cuales son realmente las prioridades
del Gobierno?, ¿quizás la propaganda?, es posible, pues estamos ante un gobierno
propaganda, un gobierno que anuncia mucho pero hace poco, a los hechos me remito,
explíqueles a los empresarios y a los trabajadores que acceden todos los días al Santiago
Paya y Sentbenet, explíqueles el millón de euros gastados en un carril bici que
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prácticamente no se usa o explíqueles a los vecinos afectados por el deslizamiento en la
Beniata, los 2 millones de euros gastados en Entenza, en la remodelación de Entenza, el
emblema del Smart City, explíqueselo y también tengamos en cuenta el resultado con lo
contentos que están tanto los ciudadanos como los comercios. Explíqueles también a los
vecinos afectados por el deslizamiento del rio, los 500.000 euros gastados saltándose la ley
de patrimonio. La realidad choca con el mundo feliz que maneja el gobierno, un mundo de
propaganda, de congresos, de ciudades inteligentes, de iniciativa con tecnología inglesa,
que queda muy bien, Smart City, Smart Social, Alcoy Tourist Lab, pero la realidad es otra,
una realidad en español, una realidad que nos deja claro que Alcoy se desmorona y se está
desmoronando física y económicamente, estamos ante una decadencia económica sin
precedentes, es verdad que la orografía de Alcoy es muy difícil, es complicada, y que
también estamos ante una situación económica muy complicada, por tanto, reaccionen de
una vez y empiecen a solucionar los problemas que demandamos desde Alcoy.
Sr. Jordi Martínez:
Bon dia i moltes gràcies a totes les persones que ens segueixen. Encara no he descobert
qui és el que no està a favor d’aquesta moció. Jo vaig parlar amb el Sr. Ivorra i li vaig
manifestar que hi estàvem d’acord, el que no sé..., no he arribat a descobrir-ho encara, però
bé, imagine que després en la votació, que es diferencie d’una declaració institucional. Bé, jo
crec que tots coneixem que vivim en una ciutat orogràficament com la que han comentat tots
els companys. Quan plou en la costa les platges se’n van i s’han de recompondre per part
de les administracions. Jo crec que ací hem d’intentar, en concret, el que diem tots, arribar a
un compromís de tots perquè totes les administracions hi aporten i agafe el guant que ha dit
la Sra. García. Diputació que gestiona també els diners, li demanarem 15 o 20 milions
d’euros per a resoldre aquesta situació i de segur que el Sr. Mazón ens els facilita, perquè
com ho gestiona tot tan bé..., ens els donarà probablement en menys de 3 mesos. Jo crec
que també cal contar ací que on vivim, què podem fer i què estem fent, perquè també es
parlava..., han parlat vostés del temporal Glòria, i des del temporal Glòria a mi m’agradaria
que vostés, de tant en tant, consultaren la quantitat d’ITE’s, la quantitat d’expedients oberts
a edificis del nucli històric en ruïna, i quina ha sigut la gestió que ha fet aquest govern en tota
aquesta situació a la qual ens vam comprometre fa dos anys. Sr. Abad, vosté podrà dir-me el
que vulga, però jo crec que li diré, l’únic que ha estat en tots els talls aquests de solsides he
sigut jo, en tots: Beniata, Santiago Payà, el riu, Alcassares, la carretera de Sant Rafel. O
siga, no saben ni on han estat, no, jo em conec tots els que hi ha, una altra cosa és que no
s’hagen pogut arreglar i això és una cosa. Però, anar-hi, he estat en totes les solsides
d’aquesta ciutat. I és cert, Sr. González, que no..., que diem que està tot controlat, sabem el
que està controlat, el que no està controlat no podem saber-ho, i sabem com evolucionen
les coses i mantenim la seguretat d’acord amb els informes tècnics, dels tècnics de la casa.
Però nosaltres no donem excuses en aquest sentit, sinó que vivim una realitat, vivim una
realitat que nosaltres entenem, ara per ara, que les obres de la Beniata són responsabilitat
de la Politècnica de València i així ho hem dit, que les obres en el vessant del Santiago Payà
són responsabilitat, probablement, d’algun particular, i nosaltres defensem els interessos de
totes les alcoianes i tots els alcoians. Jo no vaig a gastar-me un euro en un espai on no siga
responsabilitat de les alcoianes i els alcoians; és més, exigiré que aquestes administracions
o propietaris particulars siguen els que ho hagen de fer, perquè jo defenc els diners de tots
els alcoians i així entenc que ho he de fer. La Sra. García, del Partit Popular, parlava que li
expliquem als empresaris... No, els ho expliquem totes les setmanes, nosaltres tenim
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contacte habitual amb els empresaris, jo no sé si vosté ho sap, i els expliquem què passa en
aquest vessant, de la qual nosaltres també ens sentim afectats, i els expliquem quines
solucions tenen, i quines administracions han de col·laborar en aquestes. Que vosté em diga
a mi que li expliquem com hem fet un carril bici? Vosté sap què és l’administració? Vosté sap
com funciona l’administració? No, no? No ho saben. Aleshores, vosté no entén que hi haja
línies econòmiques de distintes conselleries que subvencionen unes coses i que no poden
subvencionar les altres. Ací no podem, per exemple, amb les ajudes als polígons gastar-nosels en Serveis Socials o les de Serveis Socials en polígons. No, és que això no funciona així,
o siga, és un poquet més complicat, cal estar ací, a la millor, o cal preguntar més per a saber
com funciona un ajuntament. Però el carril bici que es va fer per un milió d’euros, ve d’uns
fons que no tenen res a veure amb el que puguem invertir als polígons. Aleshores, jo crec
que això és de primer de política, i vosté sap molt d’açò o coneix la realitat. El que hui, a la
millor, està fent un poc és tirar balons fora. Per tant, entenem que hem de demanar, com
diuen en els tres punts, ajuda a totes les administracions. Entenem que tenim una situació
complicada a la ciutat i, per tant, per descomptat que donarem suport a aquesta moció.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. El 12 d’abril, en el Consell de Ministres, es reunia i s’acordava impulsar
actuacions per a reparar els danys causats pels temporals de vent i pluges del passat mes
de març i abril. El secretari de Medi Ambient del Ministeri de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, va signar una resolució per la qual es declaraven d’emergència les obres
necessàries per a la reparació dels danys causats pels temporals, desglossant les
intervencions per cada tram afectat. Aquesta és una bona notícia, quasi 3 milions d’euros,
doble urgents i d’emergència, van anar a parar a Cullera, Gandia, Tavernes de la Valldigna,
Xeraco, Altea, Calp, Guardamar, Torrevella i la Vila Joiosa. La veritat és que m’alegre molt
per ells, principalment per la franja litoral de Tavernes de la Valldigna que està en una
situació extremadament perillosa, quasi, quasi com la nostra. Com estem comprovant,
malgrat que hi ha alguns negacionistes del canvi climàtic, cada vegada els episodis de
pluges torrencials i extremes ens afecten. La col·laboració internacional dels científics
analitza i comunica la possible influència del canvi climàtic en esdeveniments climàtics
extrems, com ara tempestes, pluges extremes, onades de calor, freds i sequeres. Els països
desenvolupats no estan a resguard dels severs impactes del clima extrem que hem vist i
sabem que empitjoren amb el canvi climàtic. Els fenòmens meteorològics en els últims anys
se n'ixen de la normalitat i tot fa predir que en un futur immediat es mantindran o aniran a
pitjor. Al meu país, ja ho deia l’Ovidi, no sap ploure, cosa que entraria dins de la normalitat
del clima mediterrani que es produïsquen ruixats amb inundacions locals, bàsicament a la
tardor i en menys mesura ara a la primavera, però no una quantitat de pluja tan gran com el
que estem veient, amb més de 200 litres per metre quadrat en poques hores, o episodis de
pluja constant durant un temps prolongat, no és normal. Per tot açò, a més a més de
l’orografia complicada del nostre poble, ens fan presagiar uns efectes catastròfics si no hi
posem remei, si no planifiquem accions i actuacions urgents, accions a curt, a mitjà i a llarg
termini per a estabilitzar els vessants, reforçar marges i talussos, enfortir infraestructures
vitals i planificar les obres amb visió de futur i no a curt termini o electoral. Les últimes
pluges ens han tornat a fer palesa la dificultat i el perill en el qual es troben alguns indrets de
la ciutat. La zona del riu Molinar, el Polígon del Santiago Payà, Sant Benet, la Beniata, Sor
Elena Picurelli, la partida de la Riba, Casa Blanca, el Tossal, Alcassares, Els Tints, el vessant
de Cervantes, el riu Riquer i un llarg seguit d’indrets, carrers, cases i edificis, naus o
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carreteres al terme o a la ciutat d’Alcoi. No tenim, a hores d’ara, l’informe que ens va dir el
senyor regidor, que ens faria per la complicació, que ens indique quin és el volum de
desperfectes, sobretot atesa la gran quantitat i volum que representa quantificar la
problemàtica de la ciutat. També és cert que no s’han intervingut o realitzat obres que eren
urgents o necessàries, s’han demorat en el temps, s’han realitzat xicotetes intervencions per
eixir del pas o han quedat oblidades darrere altres interessos, o com sempre,
malauradament, no hi ha diners per resoldre-les. Per tot açò i perquè la ciutat no pot
continuar patint un deteriorament, demanem constituir una comissió d’estudi de l’estructura
geològica de la ciutat, que és el primer punt, que puga prioritzar, inicialment les actuacions i
ens done pautes a seguir de les obres de consolidació i millora per a les dècades vinents,
per què no és una qüestió que hem de fer ara, com algun company de la Corporació deia, és
una planificació a mitjà i a llarg termini per què la necessitat de la ciutat és gran i no tenim
els diners necessaris per a fer-ho. Tot el que no planifiquem, tot el que no fem ni planifiquem
ara, ens generarà problemes a futur i cal solucionar-ho ara i aquesta és la qüestió més
important, açò no és una qüestió de partidisme, no és una qüestió de partits, de política, sinó
el que hem de fer és treballar conjuntament. Hem de demanar de visibilitzar els danys per
tempestes, també afecten altres pobles a banda de la costa, com nosaltres, per què al
Ministeri, a la Generalitat sols se’n recorden de les tempestes quan passen en la costa, però
resulta que a l’interior, ciutat com la nostra, també ho pateixen. Que si la costa genera
economia pel turisme, nosaltres generem economia per la indústria i tenim el mateix dret
que els altres a rebre diners per les desfetes. A exigir al Consell de Ministres que ací també
estem afectats, al secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri, que donada la nostra
orografia i el tipus de construcció a la vora dels barrancs, es pot provocar greus accidents
que afectaran els béns materials dels alcoians i fins i tot poden afectar les vides dels nostres
conciutadans. Des de Compromís pensem que cal deixar de banda, com deia abans,
posicionaments partidistes i com hem fet, intentar que per consens i amb la col·laboració de
tots, puguem exigir les ajudes necessàries per a consolidar la ciutat davant de totes les
administracions.
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies de nou. Bé, és evident, com he dit abans, que açò té una urgència i hem de ser
insistents en aquest tema, sobretot en el tema d’administracions, un exemple que tenim ací
molt prop és el barranc de Caraita del que estan queixant-se des de fa molts anys i des de
quan tenien el barranc a lluny de la població, ara el tenen a 40 metres o a menys i cada
vegada que plou va arrossegant el barranc i cada vegada està més prop del poble, cada
vegada estan més preocupats. Nosaltres pràcticament el tenim davall de l’escaló de casa,
un barranc que en molts casos, aleshores és greu i és evident que cal posar-se mans en
l’obra sense pedrer cap minut i que cal exigir a la resta d’administracions, en el cas de
Benillup, cap administració, en tots aquests anys, Conselleria ni Diputació ni l’estat espanyol
ha fet absolutament res per solucionar aquest problema, no? Nosaltres som una ciutat
important dins de..., però bé, aquests senyors de Benillup tindran el mateix dret que
nosaltres com a valencians i com a espanyols, per això dic que és greu el tema, és..., hem
d'exigir que totes les administracions s’involucren, de veritat, en aquest aspecte i, per
descomptat, que jo recolzaré la moció. Gràcies.
Sr. Abad:
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Sr. González:
Gràcies. Seré breu. Bé, pel que se’ns ha dit, clar que el que no es coneix no es pot dir, ni es
pot preveure, ni es pot fer res. Però, clar, per això demanàvem incloure el primer punt, on es
demana que s’estudie amb més profunditat aquesta qüestió, per poder conéixer millor i
preveure millor, no té més. Vull dir, entenem que el que no sabem no hi podem actuar; per
això demanem intentar saber més. I, després, assenyalàvem ja la dificultat de moltes
actuacions, si fora fàcil no n’estaríem parlant i segurament no estaríem discutint d’açò,
sabria resoldre tot i ja està. Però torne a insistir que encara que les responsabilitats directes,
per competències, les responsabilitats legals, no siguen nostres, de l’ajuntament, crec que
com a administració pública hem de vetlar pel benestar de la població i crec que sí que ens
incumbeix i hauríem de posar més esforços, es pot exigir més als responsables, o posar
més afany a exigir a les empreses responsables com la del Santiago Payà, de què
parlàvem, o exigir més a la resta d’administracions, com demanem en aquesta moció, i si, jo
entenc que sí que cal posar diners en situació de perill, encara que legalment no ens
corresponga. Considere que ens hauríem de plantejar fer-ho i veure les fórmules per a ferho, perquè com he dit, crec que hem de vetlar pel benestar de la ciutadania. Gràcies.
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Bé, com he comentat abans, és una qüestió..., jo crec que ja ho
han dit tots els companys, molt important per a la ciutat, que no la podem deixar caure i a la
que li hem de prestar atenció de forma urgent. I bé, esperem que la voluntat que ha mostrat
ara el govern, també siga un spoiler que després el prec que nosaltres presentem vinculat a
aquesta qüestió, es puga acceptar també. Bé, ii vull reiterar el suport de Podem a la moció.
Sra. Lirio García:
Si, gracias. El Gloria ya nos mostró la cara amarga de una ciudad con una cantidad muy
importante de edificios muy viejos y una consecuencia muy trágica que todos tenemos en la
memoria, y la lluvia de estos días ha confirmado la inestabilidad de zonas como el acceso al
Santiago Payá. Este acceso es una deuda que tiene el gobierno con los empresarios, es
una deuda de hace ya 10 años, porque hace 10 años que el anterior acceso quedó, quedó
inservible, es una deuda que el gobierno ha tenido oportunidad de solucionar, y por ejemplo,
en las reuniones primeras que se hicieron para decidir los proyectos de Next Generation,
bueno, ¿decidir?, el gobierno es el que decide, nosotros siempre convidados de piedra,
evidentemente, pero en esas primeras reuniones, ya desde el Partido Popular, ya les
propusimos que podría hacerse un proyecto, en este sentido, para solucionar el acceso al
Santiago Payá, y ya se nos dijo que no, evidentemente es lo habitual, ¿no?, todo lo que el
Partido Popular propone, el gobierno lo rechaza. Hay un proyecto del año 2017 para
solucionar la consolidación y estabilización del acceso al Santiago Payá, este proyecto está
presupuestado en 1.600.000 euros, ¿donde está ese proyecto?, ¿me imagino que en un
cajón guardado?, también se podían haber utilizado los fondos IVACE, fondos para la
modernización de los polígonos. Llevamos recibiendo dinero de IVACE desde 2017 y bueno,
el gobierno está más centrado en carriles bici, en zonas verdes, que todo eso está muy bien,
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Si, gracias Sr. Alcalde. Sr. Ivorra, le digo sinceramente, no manipule, no manipule y menos a
mi, vale, no vaya diciendo, aquí en el salón de plenos, a sus compañeros, que el que no ha
querido estar a favor de esta moción ha sido Vox, vale, eso sobraba, sinceramente, eso es
de tener muy poca vergüenza, ahí lo dejo. Gracias.

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Ivorra, planificarem, ho dic perquè tots ho sapiem i siguem
conscients, però no ho resoldrem immediatament, la planificació és un dels instruments de la
resolució, però no ho resoldrem en 3 mesos el que no... Però sí que cal començar per la
planificació. I Sra. García, del Partit Popular, això voldria vosté, que s'enfonsara la ciutat.
Vosté voldria que s’enfonsara aquesta ciutat, perquè les dades d’atur que s’han donat ara,
vostés les han llegit? I sap que no està enfonsant-se l’ocupació en aquesta ciutat, i
l’ocupació industrial en aquesta ciutat no està enfonsant-se. Això ho sap? A la millor vosté li
agradaria que s’enfonsara, igual que passava en el tema de la conversió en zona de
vianants amb els comerços. Mire, una noticieta, jo he vist que obriran un altre comerç al
carrer Sant Llorenç. Sí, sí, van a obrir-ne un. El que vostés esperaven és que tancaren, està
passant al revés. Aleshores, aquest és el sistema, però per una qüestió molt simple, no per
aquest govern, perquè aquesta ciutat, Alcoi, Alcoi sempre ha lluitat contra la seua orografia,
contra les situacions difícils, i té un teixit empresarial i social que, a pesar d’actituds com la
seua, tots els dies obrin la persiana i tots els dies tiren endavant els seus negocis i tots els
dies, encara que tinguen un accés al Santiago Payá, que és dificultós, i que al seu dia es
faria de la manera que es va fer. Tots els dies anem treballant per aconseguir que aquesta
ciutat cada dia vaja millor. I per a nosaltres, la nostra responsabilitat serà aconseguir-ho,
però vosté ha d’entendre moltes coses i és que hi ha coses que, segons va passar el Glòria,
vosté no ha sigut capaç de consultar com han anat aquests expedients que vosté va criticar
tant en aquests dies, no ho ha consultat, no sap totes les ITE que hi ha fetes, no sap tots els
expedients que s’han obert, això vosté no ho sap, perquè si ho sabera, ho diria ací. Vosté va
sempre a la contra de tot, com fa el Partit Popular en aquesta legislatura des del
començament d'aquesta. Però és que aquesta ciutat està per damunt de vosté, els
empresaris d’aquesta ciutat estan per damunt de les actituds que tenen vostés i, aleshores,
tots els dies obrin la seua persiana, tots els dies tiren del carro d’aquesta ciutat, passe el que
passe, i ens coste el que ens conste, i el govern està sempre al costat, tant d’aquest teixit
social com d’aquest teixit empresarial. I tenim una situació difícil? No, molt difícil, molt.
Vivíem en una orografia totalment dificultosa per a un desenvolupament industrial, però
continuarem lluitant. Mire si és que seguirem lluitant, que hui ja vam anunciar que anem a
buscar noves zones industrials per a aquesta ciutat. Per tant, a pesar del que vosté diga,
aquesta ciutat va molt millor del que vosté voldria que anara, perquè al final són les
alcoianes i alcoians, empresaris, treballadors i tota la societat alcoiana, la que va tirant
d’aquesta ciutat, per l’orgull que sempre hem tingut dins.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Jo crec que la política de «Cuanto peor, mejor», no és la realitat, sinó
que «Cuanto peor, peor», d’acord? Aleshores, aquest plantejament hem de tindre’l en
compte i està clar que no estem exigint-li que la planificació es faça ara en 3 mesos i s’haja
de realitzar tot, no és l’esperit de la moció ni és l’esperit que estem plantejant, sinó que
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si todo eso es fantástico, pero primero hay que solucionar lo prioritario, porque la palabra
clave es esa, lo prioritario, y luego ya todos los carriles bicis y zonas verdes que queramos.
Señores del gobierno, Alcoy se cae a pedazos, llevamos 11 años de desidia, no tenemos
proyecto de ciudad, no tenemos prioridades marcadas, no estamos gestionando, no, no
estamos gestionando, entonces, por tanto, les pedimos que el año que les queda, que
trabajen por Alcoy y solucionen un problema que nos preocupa a todos.

l’esperit d’aquesta moció, jo crec que el que tenim ací tots, en aquest plenari, és què signar
aquesta moció, tirar avant aquesta moció, implique un acord de treball conjunt, de tots els
partits, que reclamem a totes les institucions de la mà, tots els partits, perquè la ciutat d’Alcoi
ho necessita, perquè estem en una situació, vertaderament, difícil i complicada, estem en el
moment «peor». No estic parlant de la qüestió econòmica, de la qual podríem tindre
diferents matisos, podríem parlar que si obrin o tanquen. No entre en aquesta qüestió, no
estem entrant en aquesta qüestió de dilucidar si econòmicament han obert una botiga més o
han obert una botiga menys, jo crec que no és la part important, no podem mirar el tot per
una part, sinó la realitat és que la ciutat, l'orografia, ens marca una problemàtica important,
els barrancs estan anant-se’n, hi ha..., estem posant en perill béns de la ciutat, gent de la
ciutat, propietat privada de veïns de la nostra ciutat, i això és prioritari davant de qualsevol
qüestió d’ara, aquesta disputa que acaba de fer vosté amb el Partit Popular, si han obert o
han deixat d’obrir una botigueta, que em pareix molt bé, però aquesta no és la qüestió
important de la ciutat. La qüestió important de la ciutat és el bé dels ciutadans, que aquests
barrancs no se’ns vaguen, que planifiquem, cosa que és necessari, que anem al Ministeri a
demanar-li els diners que necessitem perquè, si no, ens cau Alcoi i aquest «peor» sí que és
catastròfic per a la ciutat, en aquest «peor» sí que se'ns pot anar la indústria a diferents
llocs, i això és el que hem d’evitar, i això és el que hem de fer en conjunt, un esforç entre els
diferents partits polítics de no tindre diferències, d’anar tots junts de la mà, i aplegar a
defensar l’interés real de la ciutat, que aquest és el vertader interés. No sí ha obert una
botigueta al carrer Sant Llorenç o han deixat d’obrir-ne una altra. No estem..., dues
botiguetes, tres botiguetes, comerços, m’és igual, tant fa..., la terminologia, perfecte,
perfecte, però no és aquesta la qüestió, estem parlant de la realitat que és la ciutat, que
se'ns va el barranc per la part del riu Molina, que se'ns va el barranc per la Beniata, que hi
ha parts de la ciutat que estan en greu perill i no estem fent res, no perquè l’Ajuntament no
vulga, sinó perquè no tenim la capacitat econòmica de fer-ho, i és cert. Però hem d’anar a
buscar aquests diners, hem de fer un esforç tots els partits per anar a buscar aquests diners,
i aquesta és la realitat, i aquest és el que hem de fer, deixar-nos de baralles partidistes com
la que acaba vosté de protagonitzar i anar a pel que fa falta. Aquesta és la qüestió, aquest
és «cuanto mejor, mejor» i no «cuanto peor, peor», que és el que vosté està plantejant.
Sr. Alcalde:
Passem a la votació de la moció.
Seguidament se sotmet a votació la moció conjunta presentada pels grups PARTIDO
POPULAR, COMPROMÍS ALCOI, CIUDADANOS, PODEM i GUANYAR ALCOI.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (1), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1) i el regidor no
adscrit el Sr. Marcos Eduardo Martínez Coloma (1), aprova la moció conjunta.
15. 12173/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A UN ENLLUMENAT AMB MENYS CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
El grup municipal Guanyar Alcoi presenta al Ple el següent prec:
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Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Alcoi

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En març de 2018 la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció va presentar un
escrit a l’Ajuntament al qual no va obtenir resposta. En ell plantejava la necessitat d’adequar
els nous enllumenats amb tecnologia LED temperatures de color càlides per a evitar
incrementar la contaminació lumínica i afectar negativament a la salut humana i al medi
ambient tal com recomanaven diversos grups d’experts.

1. L'Ajuntament d'Alcoi ha instal·lat en diversos carrers ―i preveu continuar fent-ho―
sistemes d'enllumenat públic amb tecnologia LED, que tenen una major eficiència que altres
tipus de làmpades i que, per tant, comporten un important estalvi energètic i econòmic
(encara que hi ha dubtes raonables sobre la veracitat dels períodes de vida i les despeses
de manteniment anunciats pels fabricants).
2. Tot i aquestos avantatges, el llums blancs, especialment els LED d’alta temperatura de
color, poden incrementar la contaminació lumínica i afectar negativament la salut humana, el
medi ambient i la foscor del cel (la qual en disminueix o perjudica l'observació).
3. La contaminació lumínica té conseqüències per a la salut humana, ja que es modifica
l'alternància dia-nit i s'elimina el cicle nocturn, la qual cosa provoca greus alteracions no
només de la son, sinó a la llarga del metabolisme en general, alteracions que poden derivar
en l'aparició de diferents patologies
4. El color de la llum és determinant pel que fa a la contaminació lumínica. La llum blanca és
realment una barreja de colors (com l'arc de Sant Martí); com més blanca ("freda") siga, més
contingut té en llum blava. Així, els LED de llum blanca que es comercialitzen normalment
emeten un màxim valor en longituds d'ona curta, pròxima als 460-470 nanòmetres,
corresponent al color blau. Aquest tipus de llum és el que causa una major contaminació
lumínica, ja que és la que es difon més intensament en l'atmosfera, amb la qual cosa
s'incrementa la resplendor lluminosa que es crea sobre les poblacions.
També és la que provoca de forma més ràpida la inhibició de la secreció de l'hormona
melatonina en els éssers humans, amb el consegüent trastorn en els cicles de son i
possibles afeccions secundàries més greus.
Per últim, és també la que més altera la conducta de les espècies de vida nocturna i, per
tant, la que més afecta la conservació de la biodiversitat en les seues condicions naturals.
5. Per aquestos motius, diversos especialistes insisteixen en la conveniència d'utilitzar llum
purament groga (sense blaus) o almenys llum blanca càlida amb menor quantitat de llum
blava (temperatura de color entre 2.700 y 3.000 K). Només en casos justificats haurien
d'utilitzar-se altres tipus de llum. Així ho recull, per exemple, la proposta d'ordenança
d'enllumenat exterior per a la protecció del cel nocturn d'Extremadura, elaborada per la
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
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Reproduïm a continuació la seua exposició de motius:

Ajuntament d’Alcoi

6. Al País Valencià comptem amb un grup d'investigació sobre la contaminació lumínica:
Salvem la nit (Grup de Treball per a l'estudi de la contaminació lumínica); aquest grup
investigador de la Universitat de València està format pel catedràtic del departament de
Química Analítica Ángel Morales, pel professor titular Joaquin Baixeras del departament de
Zoologia i pel Dr. Enric Marco del departament d’Astronomia i Astrofísica, i compta a més
amb la col·laboració d'estudiants de diversos graus que realitzen aportacions científiques
amb els seus treballs dirigits acadèmicament.
Entre les seues tasques es troba l'assessorament en la instal·lació d’enllumenament exterior
sostenible que no afecte el medi natural i la salut humana (no només pel que fa al tipus de
llums, sinó també al disseny més adequat dels fanals i lluminàries, a la il·luminació correcta
de les instal·lacions esportives, etc.).
Per tot açò, fem nostres les demandes que es plantejaven des de Colla Ecologista La
Carrasca-Ecologistes en Acció i plantegem els següents precs:
PRIMER.- Que es tinguen en compte les consideracions exposades a l'hora d'elaborar i
aprovar projectes de substitució de l'enllumenat exterior públic d'Alcoi.
SEGON.- Que es valore la possibilitat de contactar amb el grup d'investigació sobre la
contaminació lumínica de la Universitat de València (Salvem la nit), per tal d'obtenir
assessorament científic.
TERCER.- Que s’informe a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció de totes les
actuacions que es duguen a terme en relació amb la sol·licitud.»
Sr. González:
Gràcies. Llig l’exposició de motius.
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoy, llig el següent prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En març de 2018 la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció va presentar un
escrit a l’Ajuntament al qual no va obtenir resposta. En ell plantejava la necessitat d’adequar
els nous enllumenats amb tecnologia LED temperatures de color càlides per a evitar
incrementar la contaminació lumínica i afectar negativament a la salut humana i al medi
ambient tal com recomanaven diversos grups d’experts.
Reproduïm a continuació la seua exposició de motius:»
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Cal destacar que hi ha llums LED sense blau –o on la presència d'aquest resulta
insignificant– com el LED PC-Ambre, que per exemple es pot trobar a Aras de los Olmos (la
primera reserva Starlight valenciana), al passeig de Benarrai (Ontinyent) o a Meliana, on han
posat en marxa un projecte pilot consistent en la progressiva substitució de l’enllumenat
públic per a millorar la salut, protegir el medi ambient i afavorir l’estalvi energètic i econòmic.

Ajuntament d’Alcoi

Sr. González:
Crec que no val la pena llegir-la, perquè és extensa i crec que es pot resumir en el fet que
planteja això, que les llums que tendeixen cap a colors més blancs, més fresc, o tendint cap
al blau, tenen conseqüències perjudicials i que hi ha grups d’experts com «Salvem la Nit»,
un grup de treball per a l’estudi de la contaminació lumínica, format per investigadors de la
Universitat de València, amb el que es podria contactar per demanar-los assessorament.

PRIMER.- Que es tinguen en compte les consideracions exposades a l'hora d'elaborar i
aprovar projectes de substitució de l'enllumenat exterior públic d'Alcoi.
SEGON.- Que es valore la possibilitat de contactar amb el grup d'investigació sobre la
contaminació lumínica de la Universitat de València (Salvem la nit), per tal d'obtenir
assessorament científic.
TERCER.- Que s’informe a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció de totes les
actuacions que es duguen a terme en relació amb la sol·licitud.»
Sr. González:
Gràcies.
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bé, sobre els punts del prec, nosaltres aprovaríem el segon punt, que és la
possibilitat de contactar amb el grup d’investigació de contaminació lumínica de la
Universitat de València, perquè ací entenem que el que nosaltres volem buscar, jo crec que
de la mà d’ells, és el que són les zones més periurbanes, tant més que el nucli urbà. Li ho
dic per una qüestió, perquè en el nucli urbà nosaltres estem complint la normativa i, sobretot,
ja la normativa que va vindre, la del projecte de llei de contaminació lumínica de la
Comunitat Valenciana, i estem per sota d’eixos índexs. Que siga llum blanca no implica que
sí que és contaminant com les altres, però sí que les temperatures de colors que es fan, sí
que són dins d’aquesta normativa i, per tant, entenem que ho hem de mantindre. També vull
dir-li una qüestió, que de vegades..., i fa qüestió de dos, d’un parell de mesos, vam tindre
una situació complicada al barri de la Zona Nord. En un carrer, perquè a pesar que complim
tota la normativa lumínica, la gent se sentia en aquests carrers..., i estaven dins dels
paràmetres que marca la normativa. Jo crec que ací hem de contrastar un poc la necessitat
de seguretat que té la gent o que necessita la gent o que exigeix la gent amb el que és la
contaminació lumínica. Li ho dic perquè estem dins de tots els paràmetres, sobretot perquè
aquesta nova llei és un compromís del Botànic i entra dins de l’estratègia valenciana del
canvi climàtic 2020, 2030, perdó, i en la declaració d’emergència climàtica aprovada pel
Consell el 6 de setembre de 2019. Per tant, nosaltres entrem en normativa i entenem que si
el que volem és treballar de la mà de la Universitat, són aquestes zones més periurbanes
que puguen estar més en contacte amb zones de riu, en zones de parc natural, en zones de
parcs, que siguen pels voltants de la ciutat, per veure de quina manera podem pal·liar el que
siga aquesta contaminació lumínica.
Sr. González:
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«En els punts d’acord, per tot açò demanem:

D’acord, gràcies. Bé, entenem això, que potser sembla que en els temes, els dona més
importància a l’aspecte de medi ambient, de contaminació lumínica d’afecció a animals, no?,
però entenem també que seria important no perquè no ho complim, però vull dir, però que es
mirara, que s’estudiara i es preocuparen de l’apartat urbà, perquè sí que és veritat que
afecta humans, a cicles del son, i després açò pot provocar afeccions més greus.
Pensàvem, per exemple, en un exemple, com el carrer Sant Nicolau. Recordeu fa anys ja,
perquè vull dir, aquests van canviar l'enllumenat i és un poc més tirant a blanc, no és blau,
òbviament, i entenem que entra dins de la normativa i sí que és veritat que es veu més i es
veu millor, i la gent..., hi haurà més il·luminació, però no sabem... El que ens agradaria
també és que s’estudiara, no sabem..., potser si fora possible. Entenem que, potser, la llum
més grogosa o més taronja no acaba d'agradar, o per una qüestió de gust, però entenem
que és totalment funcional i potser si és un poquet més beneficiosa, que s’estenguera cap a
aquest punt. Si es poguera, si es plantejara, perquè no costa, vull dir, que encara que
estiguera dins dels paràmetres, entenem que un poquet més blanc és un poquet pitjor. Vull
dir... Aleshores enteníem això, entenem que és cert, tenint en compte que no és que estem
dins de tots el paràmetre i no déiem res, al contrari, però era simplement això, que es mirara
de tendir cap a aquest costat. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez:
Gràcies. Sí, com li deia, farem aquests estudis. De tota manera, també vull dir-li que una de
les qüestions importants que estem implantant en la il·luminació de carrers és la telegestió,
que ens permet, per exemple, per l’exemple que vosté deia del carrer Sant Nicolau, que
puguem gestionar la potència depenent de l’obra. Aleshores, per tant, sí que ens posarem
en contacte amb aquests, amb la Universitat, per veure de quina manera podem començar,
vull dir-li, començar per aquests, per aquestes zones més periurbanes, que és el que hem
dit tots, perquè després tenim també l’exigència ciutadana que dins de la llei tinguem una
zona més segura. I, per tant, hem de consensuar les dues postures, però de tota manera sí
que li acceptem el prec de posar-se en contacte amb la Universitat de València.
16. 12175/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L’ADEQUACIÓ DELS CONTENIDORS DE RESIDUS A PERSONES
INVIDENTS O AMB DISCAPACITAT VISUAL
Sr. González:
Gràcies. Sembla que només parle jo hui. Llig l’exposició de motius..
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Persones invidents ens han fet fixar-nos en que els contenidors de recollida de residus de la
ciutat no disposen de cap identificació adaptada per a persones invidents o amb discapacitat
visual que assenyale cadascuna de les fraccions a separar a les que corresponen.
Entenem que s’ha d’afavorir l’accessibilitat en la recollida selectiva de residus perquè els
dispositius puguen ser utilitzats per tota la població amb facilitat i contribuir a fomentar la
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separació dels residus en origen així com donar autonomia i vida independent a persones
amb dificultats.
Per tot açò formulem el següent prec:

Sr. González:
Gràcies.
Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou a totes i a tots. A veure, els contenidors estan..., estan homologats i estan
adaptats, l’únic que passa és que sí que és veritat que se m’ha donat en algunes illes, però
en altresno. Jo, per exemple, aquest matí he mirat en alguna que tinc més a prop i han
caigut les plaques, sembla que..., són unes plaques redones que hi ha allí i que han caigut.
Aleshores, li ho direm a l’empresa que ho revise i també us demanaria si coneixeu la zona
concreta d’aquesta gent que us ha fet aquesta demanda, doncs que ens la digueu per
començar en aquesta illa i reposar aquestes plaques, d’acord?
Sr. González:
No, això, vull dir, entenem que les plaques aquestes és el que funciona, per què de fet se'ns
ha dit que es pot fins i tot... clar..., els contenidors tenen entrades diferents i tenen formes
diferents, però no és qüestió d’anar palpant la forma de clavar la mà en els contenidors. Sí
que és veritat que hem vist que en altres poblacions on s’ha..., vull dir, s’ha començat a
actuar més en zones on es coneix que hi ha zona d'invidents. Mirarem a veure per
comunicar-vos les zones aquestes que ens han comunicat. I ho agraïm. Gràcies.
Sr. Silvestre:
De tota manera, jo ho consultaré també amb l’empresa a veure si té algun sistema. Home,
no serà fàcil implantar-ho en tots els llocs, però a la millor el que estem parlant, a la millor en
una zona concreta s’estudiarà, d’acord?
17. 12177/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A SOL·LICITAR INFORMACIÓ SOBRE LES REUNIONS AMB ACCIONARIAT
DEL CD ALCOYANO
Sra. Obiol:
Sí, bon dia.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hem conegut per la premsa que Toni Francés va acudir en qualitat d’Alcalde a una reunió
amb la part majoritària de l’accionariat local del CD Alcoyano per a tractar de la situació del
club.
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PRIMER.- Que s’estudie la possibilitat d’adequar els contenidors de la recollida de residus
per a adaptar-los a persones invidents de la forma més eficient possible.»
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Plantegem el següent prec:

Sr. Alcalde:
No va ser una reunió extraordinària, és una reunió que periòdicament fem amb l’accionariat
local del Club Deportivo Alcoyano i amb la direcció, per a conéixer la situació del club i més
en un moment important com el que estem vivint, en què hi ha possibilitat de jugar el play-off
d’ascens. Per tant, és una reunió ordinària.
18. 12178/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTES-PREC SOBRE AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES TEATRALS
Sra. Obiol:
Gràcies.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig les següents preguntes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el DOGV núm. 9321 de 20.04.2022 es publicà la resolució de 13 d'abril de 2022, del
conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions destinades a
finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics existents
en 2022.
En aquesta resolució no apareix el nom d’Alcoi tot i que se’ns havia informat que hi havia
intenció de presentar-se a les ajudes per a optar concretament a la millora de la instal·lació
elèctrica i climatització del Teatre Principal i tot i que aquest mateix espai porta tancat fa
anys per diversos problemes i necessita una reforma. Per eixe motiu volem saber:
• Quin és el motiu pel qual el govern municipal va decidir que l’Ajuntament d’Alcoi no
optara per presentar-se a aquestes ajudes?
• A quines fonts de finançament el govern municipal ha decidit acollir-se per a poder fer
efectiva la reforma d’aquest espai teatral?»
Sr. Llopis:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde, i molt bon dia a totes i a tots. A la primera pregunta,
concretament el que va passar és que jo vaig contestar a vostés en el plenari, que anàvem a
presentar-se amb aquestes dues accions que anàvem a millorar, i concretament el que ens
vam adonar també era que, a l'hora de poder presentar la documentació, ens vam adonar
que s’haurien d’haver fet en l’exercici anterior o en el que quedava de convocatòria fins que
s’adjudicaren les ajudes en les millores. Per tant, no tenim termini de poder dur a terme
aquestes millores en les instal·lacions, no podíem fer-ho; i, per tant, no podíem optar a
aquesta convocatòria. I,. respecte del que pregunten dels fons de finançament que està
buscant el govern, vull dir-li que segons ens han informat ja en alguna comissió i també en
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PRIMER.- Que se’ns informe del que es va tractar a dita reunió.»

algun plenari, del que disposa, inicialment, l’Ajuntament, és d’una partida específica amb la
qual volem fer front a una part de les millores d’aquesta instal·lació, I que també el que
estem fent és treballar conjuntament amb la Conselleria de Cultura a l’entorn de...,
l’aportació que per part de la ciutadania es va fer en els pressupostos participatius, amb una
proposta que va haver-hi, però que aquesta proposta no es pot executar tal com es va
presentar, i el que anem a veure és dins dels projectes que nosaltres tenim, si podem
reconduir aquesta despesa per tal que es licite una part de la millora de la climatització i per
aquesta part puguem eixir beneficiats d’això i ens presentarem a qualsevol altra
convocatòria que puga eixir, ara que podem presentar-nos amb el projecte de millora que
tenim per a l’espai del Teatre Principal.
Sra. Obiol:
Sí, nosaltres volíem demanar...
La Sr. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:
«PRIMER.- Que l’ajuntament d’Alcoi elabore un pla de finançament que permeta la
calendarització de la reforma del Teatre Principal d’Alcoi.»
Sr. Llopis:
Sí, hi ha un ferm compromís per part del Departament de Cultura i altres departaments que
també estan implicats en aquestes millores, de fer una calendarització, tal com li he
comentat i davant de les negociacions que hem tingut amb ls Conselleria de Cultura a
l’entorn d’aquest procés dels pressupostos participatius, el que volem veure és de quina
forma podem executar totes les millores i, d’aquesta forma, a banda de donar activitat,
segons ja estem donant-li a l’espai, que estem donant-li’n, ara mateix tenim la Mostra de
Teatre Escolar, i el que pretenem és executar les millores que mereix aquest espai.
Sra. Obiol:
Clar, bé. Nosaltres estaríem molt satisfets si aquest pla de calendarització es fa, realment,
sobretot perquè davant de les vostres respostes em plantege si no coneixien aquesta,
aquestes subvenciones, si són noves o si la base ha canviat totalment, que vostés no
coneixien, que no podien demanar una ajuda prèviament, quan potser fa anys que existeix i
que les bases són..., no idèntiques, perquè van canviant, de segur, però molt similars, un
any darrere any. I, per tant, clar, si no tenim un calendari, no tenim una previsió, ens trobem
amb el problema que ens hem trobat ara, que no ens podem presentar a unes ajudes, per a
un espai que ens fa moltíssima falta i vostés patiran constantment aquesta manca d’espai,
en la programació de la Regidoria, i que no podem optar a un finançament que ens ajudaria
molt.
Sr. Llopis:
Sí que és veritat que aquestes convocatòries han anat variant, fins i tot són moltes les
queixes d’altres poblacions que ha rebut la Conselleria, perquè precisament l’aportació que
acaba rebent-se per a aquestes millores, doncs és prou baixa. Deuen haver vist vostés les
aportacions que s’han fet a aquestes millores de diferents espais de tot el nostre país. De
tota manera, vull dir-li que amb les millores que tenim previstes realitzar, el que podem fer és
presentar-se per a la futura convocatòria i per a qualsevol altra que es puga presentar.
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El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la següent pregunta:
”EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la passada comissió informativa de l’àrea corresponent vam realitzar una sèrie de
preguntes respecte a la resolució de l'Agència de Lluita contra el Frau i la Corrupció relativa
a la investigació d'irregularitats en l'execució de la concessió del contracte de gestió
indirecta del servei públic d'abastiment d'aigua potable d'Alcoi. Les preguntes no se’ns van
respondre, sabem que en part per una errada informàtica que tampoc va ser culpa nostra,
però se’ns va indicar que anava a fer-se una reunió interdepartamental per a definir les
accions a realitzar. Respecte a açò volem saber:


Quines decisions es van prendre en eixa reunió i quines accions es prendran
respecte a cadascun dels punts de recomanació de l’agència antifrau?”

Sr. Jordi Martínez:
Encara no hem fet aquesta reunió, la teníem prevista per a aquest dilluns, però aquest
dilluns jo no he pogut assistir, però al llarg de la setmana canviarem la..., un dels dies per a
poder fer aquesta reunió de tots els grups.
Sr. González:
D’acord.
El Sr. González, regidor del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:
«Al respecte plantegem el següent prec, i més encara si no s’ha fet la reunió:
PRIMER.- Que s’informe la corporació de les noves accions i passos que es prenguen en el
cas.”
Sr. González:
Gràcies.
Sr. Jordi Martínez:
Sí, acceptem el prec i així ho farem.
20. 12180/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA-PREC SOBRE SANITARIS PORTÀTILS ACCESSIBLES
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19. 12179/2022 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA-PREC SOBRE ACCIONS DAVANT RESOLUCIÓ D’ANTIFRAU RESPECTE A
LA GESTIÓ DE L’AIGUA POTABLE
Sr. González:
Gràcies.
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La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig la següent pregunta:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Respecte a açò volem saber:


Quants d'aquests banys permetien el seu ús autònom per part de persones amb
dificultats de mobilitat i en quins punts estaven situats?»

Sra. Ortiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i a tots. Passe a anomenar els llocs, d’acord?: un lloc
era a la plaça d’Espanya, al principi del carrer Sant Tomas; segon lloc, a la placeta existent
al final del carrer Gonçal Barrachina, enfront de la papereria Alfe; tercer, a la placeta de la
Creu Roja; quart lloc, a la plaça del Pintor Gisbert, al costat de la cabina de telèfons, darrere
de la tribuna; cinqué, a la zona d’aparcament del carrer de la Torre de les Maçanes; un sisè
dins de la Glorieta, al costat del quiosc; i, un seté, vam posar un altre per donar servei al
mercat d’Alçamora, a l’altura de l’ambulatori, on està la parada de taxis.
Sra. Obiol:
Gràcies. A nosaltres aquesta informació ja vosté ens l’havia facilitada en la reunió. El que
nosaltres demanàvem era si n’hi havia que no foren accessibles, sinó que foren
completament autònoms per a les persones que tenen mobilitat reduïda, que és això: les
queixes que s’han plantejat, no que siguen accessibles, sinó que permeten l’autonomia total
de les persones amb problemes de mobilitat.
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, llig el següent prec:
«Per tant demanem:
PRIMER.- Que s'amplie el nombre de banys portàtils que permeten el seu ús totalment
autònom a les persones amb dificultats de mobilitat.
SEGON.- Que aquests esmentats banys estiguen distribuïts de manera estratègica a totes
les àrees de pas de les persones durant les nostres festes patronals.
TERCER.- Que es faça una acció informativa suficient perquè les persones que ho
necessiten sàpiguen on s'ubiquen i al temps la resta de la ciutadania conega que la prioritat
d'ús d'aquests banys, que això és molt important també, és de les persones amb dificultats
de mobilitat.»
Sra. Ortiz:
Bé, nosaltres acceptem el prec i ho estudiarem per a pròximes edicions. De tota manera, sí
que voldria dir que l’empresa que contractem sí que compleix tota la normativa d’higiene
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Durant les passades festes de Sant Jordi es van ubicar banys portàtils a diferents punts del
nucli històric. Hem recollit queixes que alguns dels banys accessibles no permetien el seu ús
totalment autònom a les persones amb dificultats de mobilitat.
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21. 12094/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES-PREC SOBRE ELS REDUCTORS DE VELOCITAT A LA CIUTAT D'ALCOI.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee las siguientes preguntas:
“Se llama reductor de velocidad, banda de frenado o badén, al elemento que provoca una
brusca variación del pavimento viario y lo atraviesa de lado a lado, para inducir a las
personas que conducen a reducir la velocidad de su vehículo.
Su misión es actuar como reductores de velocidad en tramos y puntos especiales donde hay
mayor riesgo de atropello o de accidente.
Para lograr que estos reductores de velocidad cumplan su cometido sin riesgos añadidos y
sin afectar con posibles daños tanto al vehículo como a los ocupantes, el Ministerio de
Fomento aprobó una normativa en 2008 (orden FOM/3053/2008) para regularlos y
homogeneizar así estos elementos por toda España.
En esta normativa se regula el criterio de implantación, criterios de diseño, dimensiones y
características, haciendo mención destacable de los puntos 3.3.4. Conexión con la acera,
3.3.4.1 Drenaje, 3.4.1 Señalización, englobando la señalización horizontal, la señalización
vertical, entre otros.
Según la ley, si la normativa sobre badenes no se ajusta a estos puntos, se considerarán
obstáculos en la calzada y podrán ser denunciados.
En el pleno del 18 de julio del 2019, presentamos un ruego para la revisión de los badenes,
que como elementos de la vía, también es importante que cumplan unos requisitos en
cuanto a dimensiones, características y calidad en los materiales utilizados para su
construcción, ruego al que el señor Llopis nos respondió, “...però els tècnics són els que els
han avaluat on s’han instal·lat eixos passos elevats, i ells són els que ens han dit que sí que
la complien”.
Tras la exposición de motivos realizamos las siguientes preguntas y ruego:


¿Qué informes técnicos evalúan si los pasos elevados instalados cumplen la
normativa?
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quant als banys portàtils per a les persones amb dificultat de mobilitat i que és veritat que
ací, en aquest Departament de Festes no hem rebut cap queixa pel que fa a aquest tema. Si
vosté vol passar-nos-les, sempre diem que no tenim cap problema de posar-nos en contacte
amb ells i preguntar realment quin ha sigut el problema, sempre amb la condició de poder-ho
millorar per a les pròximes edicions.



¿Existe lista de tramos donde se indique los reductores de velocidad implantados en
la Ciudad de Alcoy?



¿Qué revisión y mantenimiento se realiza a los reductores de velocidad de la Ciudad
de Alcoy?”

Sr. Llopis:
Moltes gràcies una altra vegada. A la primera pregunta «Quins informes tècnics...?», vull dirli que tots els preceptius que facen falta per a les intervencions que s’han dut a terme; és a
dir, els que han calgut. A la segona, vull dir-li que sí que hi ha una llista, existeix una llista
que és el GIS amb tots els que són d’obra, tots els passos que són d’obra. I quina revisió es
fa i quin manteniment? Doncs, el repintat periòdic d’eixos elements i les millores que calguen
en cas que hi haja qualsevol deteriorament.
Sr. Abad:
Sí.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee el siguiente ruego:
“
 Realizar un estudio integral por parte de los servicios municipales sobre la situación de los
reductores de velocidad y bandas transversales en el municipio de Alcoy.
 Una vez finalizado el estudio, eliminar o realizar las reformas necesarias sobre aquellos
elementos que no se ajusten a la normativa vigente.”
Sr. Abad:
Gracias.
Sr. Llopis:
Bé, vull dir-li que sí que l’acceptem per dues raons. La primera, perquè després d’informarnos, ens han comentat que el GIS, aquesta capa d’informació no és visible. Aleshores, el
que va a fer-se és que siga visible per a tota la ciutadania i que puguen veure on estan
aquests elements. I la segona, per una altra qüestió, perquè tots els elements que són
instal·lats per la Policia Local, parle d’altres passos elevats o altres elements reductors de
velocitat, com puguen ser els de cautxú, no estan dins d’aquesta capa, és a dir, no estan
registrats i, per tant, el que anem a fer és treballar per passar tota aquesta informació
perquè estiguen registrats tots aquests passos elevats de cautxú i es puga tindre tota eixa
informació.
Sr. Abad:
Vale, por muchísimas gracias por aceptar el ruego y nada, y que mejoremos la situación de
estos badenes y estos pasos elevados incluso las que son de caucho, haber si, el
mantenimiento lo podemos conservar, que los ciudadanos, es que…, continuamente se nos
están quejando en algunas zonas de las ciudades de estos casos. Gracias.

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

Copia auténtica de documento papel - CSV: 14161134560767550704. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Alcoi

“Es interesante dar a conocer el valor social de los lavaderos públicos, tendría que volverse
a recuperar tal cual las mujeres del barrio lo utilizaban, así las nuevas generaciones sabrían,
que lavaderos como estos eran lugares de encuentro, de relación.
Este es un tema que se refiere a actividades humanas que se acaban perdiendo por haber
caído en desuso.
Nos corresponde dejar constancia de actividades tan importantes, un lavadero puede ser
más que un rincón olvidado. Su uso tradicional iba más allá del simple lavado, constituían un
foco de vida y cultura alrededor del agua, creemos que este lugar, tan importante en su
momento es parte del patrimonio histórico del municipio y merece una mayor atención de la
que tiene ahora mismo, la cual es nula. El estado de deterioro y abandono en el que se
encuentra actualmente, el avance de la vegetación, han provocado que su recuperación
tenga una gran relevancia ya que puede terminar por desaparecer por completo.
Estos rincones con el debido proceso de restauración pueden convertirse en todo un
emblema de la historia de nuestro municipio, teniendo un atractivo incalculable para el
visitante.
Al lavadero de Algezares, principal lavadero público que queda en Alcoy, se le lavó la cara
aprovechando las obras de la C/ Calderón, el Ayuntamiento eliminó los restos de vegetación
que lo tapaban.
Las mujeres de los años 60-70 lavaban aquí la ropa, este lavadero tenía una particularidad,
el cobertizo, que en la actualidad ya no existe.
En las siguientes fotografías pueden observar cómo era el lavadero entonces y su estado en
la actualidad.
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22. 12094/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREC PER A LA RECUPERACIÓ I MANTENIMENT DEL SAFAREIG D’ALGESSARES.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde.

Desde Vox Alcoy pensamos que recuperar el patrimonio también significa la socialización de
un bien que se perdió o que está en riesgo de perderse, debemos recuperar los espacios
públicos que son seña de identidad y patrimonio común.
Realizamos el siguiente ruego,


Solicitar al Gobierno Local y en particular a la concejalía de Patrimonio Histórico, la
elaboración de un proyecto de recuperación, acondicionamiento y mantenimiento del
antiguo lavadero de Algezares.



Una vez recuperado, promocionar la información desde nuestro Ayuntamiento, tanto
los accesos como el propio lugar y que se pueda generar una ruta/camino municipal,
junto al resto de fuentes emblemáticas y que merecen una restauración futura.”

Sr. Abad:
Gracias.
Sra. Zamorano:
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A veure, estic d’acord amb vosté en el fet que és un bé de rellevància per a la nostra ciutat,
però com aquest, per sort o per desgràcia, el municipi en té moltíssims, en tenim molts, una
riquesa molt gran de patrimoni, tant industrial com etnològic, i malauradament no es pot
atendre a tot en un exercici. Nosaltres en aquest pressupost tenim enllestit unes partides per
a fer front a uns projectes que nosaltres vam decidir que eren estratègics, que tenen a veure
amb la recuperació històrica i recuperació del patrimoni, però que tenen, com dic, una
estratègia darrere, perquè ací no es tracta d’anar recuperant elements perquè sí. Com vosté
ha dit també, es recupera això per a fer una ruta, per a fer-ho valdre i promocionar-ho, però
això és un projecte que té un cost i que, en tot cas, jo crec que això també aprofita per a
quan el govern, aquest o qualsevol govern, llança als partits de l’oposició la possibilitat de fer
propostes per al pressupost, doncs aquesta és una d’aquestes ocasions en què l’oposició té
aquesta possibilitat, que vosté no ha gastat i ha votat en contra. Vull dir, al final el pressupost
que tenim és per a unes accions que hem decidit nosaltres, que com dic, obeeixen a una
estratègia de ciutat i turísticament també, i en aquest cas no li puc acceptar el prec perquè
no té cap pressupost ni aquest projecte que englobe aquesta acció que no siga una acció
aïllada que no tinga tampoc sentit.
Sr. Abad:
Es una pena que no me acepte el ruego porque en otros municipios si que se están
recuperando estos lavaderos y nada, nos esperaremos a los próximos presupuestos haber
si hay y podemos conseguir una partida para poder empezar por aquí. Muchas gracias.
23. 12094/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE L'IMMOBLE A ALCOI PER A
DESTINAR-LO A PARC D'EMERGÈNCIES.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee las siguientes preguntas:
“El 26 de abril del presente año, la Generalitat anuncia en su página web, la aceptación de
cesión gratuita del uso de una parcela en Alcoy, que el Ayuntamiento de Alcoy cedió para
destinarla al nuevo parque de emergencias en la localidad.
La cesión de uso se aprueba por un periodo de veinticinco años, por lo que preguntamos:


¿Tiene conocimiento el Gobierno Local del inicio de las gestiones del parque de
emergencias?



¿Hay determinada fecha fin para el inicio de las gestiones?



¿Va a requerir el departamento responsable la limpieza de la parcela cedida?



¿Realiza seguimiento alguno el Gobierno Local sobre el desarrollo y la ejecución del
proyecto?

En caso afirmativo, ¿que acciones se realizan?
En caso negativo, ¿por qué no?”
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Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. A veure, quant a la primera, Té coneixement el govern?, sí, sí, està ja
cedit i acceptat, d’acord? La segona no l’entenc massa bé: «¿Hay determinada fecha fin
para el inicio de las gestiones? Si ja està acceptat, jo crec que ja..., d’acord, m’imagine que
et referiràs a l’inici de les obres. Bé, això va un poc en relació amb l’última, és a dir, en tot
moment nosaltres estem en contacte amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a
les Emergències, i ens va dient les pagues que va donar. De tota manera, jo crec, no sé si
va estar vosté en la presentació, que quan vam assistir a..., a la nau, aquesta que han
estrenat nova, i es va dir que estava en projecte tot i que és un projecte ambiciós i que en
tindre la dotació pressupostària i tot això, anava a ser prioritari. I quant a si el departament
responsable farà la neteja de la parcel·la, doncs sí, cap problema en aquest sentit, d’acord.
24. 12094/2022 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTES I PREC SOBRE L'ESTAT DEL PONT DE SANT JORDI.
Sr. Abad:
Sí.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee las siguientes preguntas:
“En las últimas semanas, estamos detectando desperfectos en el puente de San Jorge.
Alguna, como se aprecia en la fotografía, nos
preocupan.
Tras detectarse la carbonatación y que el Gobierno
Local ya tenia previsto intervenir,


¿Saben el
supondrá?



¿Podrá ser
municipales?

coste

que

asumido

esta
por

operación
las

arcas

En caso negativo, ¿A que otra administración se ha
recurrido?


¿Se ha realizado informe sobre el estado del
puente de San Jorge?”
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Sr. Abad:
Gracias.

Sr. Jordi Martínez:
A veure, el cost que tindria... Nosaltres tenim redactat un projecte aproximat d’un milió doscents mil euros. No podrà ser assumit, entenem, per les arques municipals, i s’hauria de
recórrer a un altre tipus de finançament, de Conselleria, de Diputació, d’un altra
administració. I la realització de l’estudi, es va fer un estudi de carbonatació al seu dia, que
consta en el projecte, i està el projecte, si vosté vol consultar-lo en el departament....
Sr. Abad:
Bé. Formulo el Ruego.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal Vox, lee el siguiente ruego:
” Realizamos el siguiente ruego,


La realización de un estudio sobre el estado actual del puente de San Jorge.”

Sr. Jordi Martínez:
Bé, el projecte inclou totes les actuacions que s’han de fer en el pont, en els estreps del pont
i en la mateixa plataforma i en els buits de baix. I, per tant, en el moment en què tingueren
finançament, caldria veure si el projecte segueix responent a totes les necessitats que té el
pont i, per tant, entenem que no cal un estudi nou sobre el pont de Sant Jordi.
Sr. Abad:
El que nos preocupa es que al principio del puente, la zona donde está el Hotel
Reconquista, pues la junta de dilatación a.... significa un desplazamiento, un hundimiento
significativo, incluso hay alguna grieta que, en el edificio, se ve que afecta, debe haber algún
corrimiento o algo, aunque sea muy pequeño, de tierras o de algo, que ha hecho que esto
suceda, a una punta del puente, incluso a la otra, también se nota un deslizamiento o
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Sr. Jordi Martínez:
Sí, nosaltres fem un seguiment constant al pont de Sant Jordi. Sabem quina és la
problemàtica que té en els dos estreps; i, per tant, entenem que és una de les actuacions
que hem de fer a la ciutat. Vull dir-li que el que vull és també tranquil·litzar la gent, sabem
que..., tant en aquest espai com en l’altre estrep del pont, va a produir-se aquest moviment,
perquè és l’ús del pont. Aquest és un pont que es va fer quan es va fer per a l’ús dels carros
i no pretenia tot el transit que té a la ciutat i com que tenim en el projecte el reforçament
d’aquest estrep i de l’altre, com a principal actuació del projecte, estem damunt del tema i
estem buscant finançament al més ràpid possible.
25. 12113/2022 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓ PER A UN PACTE PEL SÒL INDUSTRIAL
El grupo municipal Partido Popular presenta la siguiente moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las cifras hablan por sí solas. Alcoy ha perdido el 18% de sus industrias en los últimos diez
años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La industria da empleo al 6% de
la población de Alcoy mientras en Ibi ese porcentaje se eleva al 22,4%.
Frente a estas cifras, la ciudad no ha dado respuesta en las últimas décadas a la falta de
suelo industrial. Las alternativas planteadas durante los últimos años no han resuelto el
problema. El polígono en la partida de Pagos, cuestionado por la Generalitat por su impacto
paisajístico, ofrece una superficie muy reducida de terreno: 130.900 metros cuadrados
edificables.
Por lo que respecta al polígono mancomunado en el área del PI-2 de Muro d'Alcoi, la opción
ha quedado descartada por su elevado coste: 30 millones de euros.
Por otra parte, la opción de ampliar la superficie industrial del Santiago Payá ofrece
razonables dudas ante la situación de inestabilidad del terreno en la zona que ha puesto en
riesgo en las últimas semanas la integridad física y material de empresas.
Por último la opción de El Clérigo queda restringida a un único proyecto programado por los
propietarios que ocupa la totalidad de la superficie del polígono.
La situación económica e industrial de Alcoy obliga a que los partidos consensuemos una
solución a la falta de suelo. A conseguir un pacto con el objetivo de dotar a la ciudad de
suelo para actividades económicas con el que evitar el éxodo de empresas y atraer nuevas
inversiones que generen oportunidades de futuro.
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hundimiento en las juntas de dilatación, incluso además el asfalto del mismo puente, hay
algunas zonas donde tiene como grietas y demás, por eso queríamos que se hiciera un
nuevo estudio, aunque fiera superficial, para detectar todas estas grietas y roturas que
pudieran ocasionar.

Ajuntament d’Alcoi

Este objetivo común de conseguir que Alcoy vuelva a ser un polo industrial y económico en
el sur de Europa debe seguir los parámetros de la sostenibilidad, la cohesión social y la
economía circular. Una de las conclusiones del cuarto Congreso Nacional de Áreas
Empresariales, celebrado en Albacete en diciembre de 2021, es que la creación de suelo
industrial no es incompatible con el medio ambiente, más bien al contrario; las nuevas áreas
deben basarse en los criterios de sostenibilidad ambiental y social marcados en la Agenda
2030.
Por todo ello, proponemos los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
1 - Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy acuerdan suscribir
un pacto con el objetivo de localizar suelo en el término municipal de Alcoy para la creación
de un área de actividad económica con la superficie suficiente que garantice el desarrollo
industrial de la ciudad durante las próximas décadas.
2 - Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy se comprometen a
apoyar la ejecución y puesta en marcha de aquellas alternativas que, resultantes del trabajo
de localización señalado en el punto anterior, sean técnica y legalmente viables y
sostenibles.”
Sr. Ruiz:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Passaré a llegir els punts d’acord de la moció.
El Sr. Ruiz, portaveu del grup municipal Partido Popular, llig els següents punts d’acord:
“1 - Els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Alcoi acorden subscriure un pacte
amb l'objectiu de localitzar sòl en el terme municipal d'Alcoi per a la creació d'una àrea
d'activitat econòmica amb la superfície suficient que garantisca el desenvolupament
industrial de la ciutat al llarg de les pròximes dècades.
2 - Els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Alcoi es comprometen a recolzar
l'execució i posar en marxa aquelles alternatives que, resultants del treball de localització
assenyalat en el punt anterior, siguen tècnicament i legalment viables i sostenibles.
3 - Els grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Alcoi es comprometen a aprovar,
en votació plenària, tota aquella documentació referent al Pla General Estructural, en les
seues fases ambientals i urbanístiques, que compten amb els informes tècnics favorables
pertinents de les distintes administracions.»
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La creación de suelo industrial debe ser la gran prioridad del Ayuntamiento y ha de quedar
fuera de los intereses partidistas. Con la situación de crisis e incertidumbre que padecemos,
los alcoyanos reclaman un acuerdo para sacar adelante un proyecto de suelo industrial
moderno, sostenible y con suficiente espacio como para atender las necesidades de las
empresas durante las próximas décadas.

Sra. Obiol:
Bon dia de nou. La postura de Guanyar davant d’aquesta moció, ha tingut dos temps, en el
primer temps, en la seua redacció original, elaborada pel Partit Popular, els desacords eren
manifestos, però com que estaven més fonamentats en el context que en els punts d’acord,
no ens havien plantejat, la veritat, que arribàrem a un consens i li donàrem suport. Aquest
desacord, ja que estem, es fonamentava en una qüestió central, i és com utilitzem o com
s’utilitza el sòl industrial com una cortina de fum, per a amagar els reptes reals que té
aquesta ciutat, i que té fa dècades i que posa en evidència la manca de política industrial
seriosa i també econòmica i laboral, tant del Partit Popular com del PSOE en les darreres
dècades. I és el mantra oficial: repetir fins a la sacietat que volem metres i metres per a
créixer i, si no, el món s’acaba. I, clar, a més a més, l’anunci eixia a la desesperada de pagar
a una empresa perquè busque sòl industrial. És molt simptomàtic, també, d’aquesta
utilització electoralista del sòl industrial. Ara anem a buscar, després de 12 anys, a on?
Sembla que siga ciència-ficció més que realitat, o potser, no, quan llegia la notícia, és una
manera del Partit Socialista de dir, heiiii!, que nosaltres treballem per Alcoi i per Alcoi i no se
us ocorra votar a altres, que el que fa el PP també ho fem nosaltres. Perquè, clar, ens
plantegem què busquem, una megafactoria com la que van anunciar ahir, que va ser molt
bona notícia, per altra banda. De quin tipus? Tindre més metres de fàbriques significa més
ocupació i de quin tipus d’ocupació i com mouran la gent i els treballadors i els productes si
no han sigut capaços de renovar la nostra xarxa viària, viària, perdó, ferroviària o..., en els
últims anys, ens mourem per carretera. El preu del petroli no baixarà, més aviat al contrari.
Per tant, tant el PP com el PSOE heu governat en les tres administracions, al mateix temps, i
de moment tampoc no tenim tren. Perquè ho volem, per a traure inversions foranes, pensem
que calen més coses que metres quadrats. Potser, amb molts polígons i trobes bastant
quantitat d’espais disponibles que es podria utilitzar d’alguna manera. Nosaltres ja hem
defensat en algunes ocasions, tant Esquerra Unida, amb anterioritat, com nosaltres, anys
anteriors, és que només pensem, i així ha sigut la nostra proposta, que es pot urbanitzar sòl
industrial a la zona sud, darrere del Santiago Payà. Això sí, el rendiment per metre quadrat
serà baix, perquè com hem vist i ara en parlàvem, es tracta de terrenys inestables, que
solament es poden ocupar amb garanties amb una baixa densitat. Es tracta, però, d’una
oportunitat important, que nosaltres hem defensat, perquè, a més a més, tot i establir-se una
via perimetral per davall de la via verda, que connectaria directament amb la carretera de
Banyeres i la zona industrial de Batoi directament amb l’autovia, a més de garantir la
continuïtat del bulevard. Per què no s’ha fet encara? També hem defensat moltes vegades el
polígon mancomunat, quan no tenim cap lideratge comarcal. Per què no ho hem fet?, per
què no hi ha manera de posar-se d’acord per a fer el polígon mancomunitat: Què hi ha
darrere d’aquesta proposta que, a més a més, en eleccions vostés han defensat i que
encara no s’ha fet. Per què, per exemple, en el 2008, recorden?, parlant d’aquesta proposta,
el mateix Partit Socialista va promoure a les Corts Valencianes un tramvia per unir AlcoiCocentaina-Muro, precisament amb aquesta possibilitat de fer un polígon i d'utilitzar els
polígons comuns. Per què ara que governen en les tres administracions públiques, d’això
s’han oblidat, seria una bona oportunitat també. I, en definitiva, pensem que hem d’apostar,
quan parlem de sòl industrial. A mi sempre em fa la impressió que crec que hem d’apostar
per tindre veu pròpia, no tan sols en qüestions industrials, sinó en general, en quin projecte
de ciutat tenim, competir amb mestres i amb polígons amb ciutats com Sagunt, com vam
veure ahir, com Paterna, com Ibi, amb unes eines que nosaltres, malauradament, no
acabem de tindre, ja que no ho acabem de veure. Es podria apostar per altres coses, fins i
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tot es podria apostar per indústria de quarta o cinquena generació, que no fora contaminant,
que poguera establir-se en els països urbans, per fomentar...

Sra. Obiol:
La interconnexió de gent treballadora i promoure el desenvolupament autocentrat. Però ja
dic, són desacords que no impedeixen que en els punts d’acord originals no estiguérem
d’acord; però, i ací ho deixe per a la segona, ja faig un espòiler de la segona intervenció, va
el grup socialista i fa una esmena als punts d’acord, amb els quals estàvem d’acord, a la
proposta del Partit Popular i tots els partits ho accepten excepte nosaltres, perquè pensem, i
aquest és un espòiler que és un disbarat democràtic.
Sra. Rosa García:
Es que, como estamos los dos García juntas, no sabia a quien se refería, Sr. Alcalde
disculpe. Bien, yo quería decir que, creo que esta moción elaborada por el Partido Popular
en la que Ciudadanos se ha adherido porque me parece que no solamente es necesaria
sino que además es urgente, vamos, obviamente, a darle nuestro visto bueno, ya nos
adherimos, vamos a votar a favor, porque yo pienso, en relación a lo que ha dicho mi
compañera la Sra. Obiol, estoy en contra que sí es si no el problema más importante, uno de
los problemas más importantes en la línea, cuando hablamos de economía, no cuando
hablamos de social ni de cultura ni de otras áreas, creo que es lo más importante en lo que
tenemos que centrarnos en Alcoy. Pienso que es una fortuna o es una alegría que se hayan
adherido la mayoría de los grupos a ella, sobre todo el Partido Socialista, y también quiero
decir que me congratulo de esta noticia que ha salido hace un par de días, tres como
mucho, acerca de que el gobierno local, pues bueno, va a contratar a una empresa o
técnicos externos, no para que busquen terrenos, creo yo, lo entiendo así, como decía la
Sra. Obiol, porque claro, debajo de las piedras no pueden salir, los terrenos que hay son los
que hay, sino que para que esta empresa o técnicos externos, que por cierto, es una
petición del empresariado, no un invento del gobierno local, para que estos técnicos
externos puedan validar lo que tenemos sin que hayan argumentos partidistas, ni de un lado
ni de otro, que indiquen que terrenos sí son favorables o en cuales si se puede construir, a lo
mejor, apartando una parte que pueda tener algún problema, pero dejando libre todo el
resto, para que por fin Alcoy vea consolidado esa demanda que tenemos desde hace
tiempo. Vamos a votar a favor.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Venint del PP una moció per parlar de sòl industrial, el primer que ens
ha vingut al cap són històries, fets viscuts fa anys, de «pelotasos», d’ATE’s, d’especulacions
urbanístiques... Efectes que ha patit el territori, no tan sols al nostre terme municipal, al País
Valencià i fins i tot pertot arreu de l’Estat Espanyol. Venint d’on venia, el primer instint és
traure les urpes, adquirir posició d’atac i rellegir el text una altra vegada per trobar possibles
terceres intencions. Ens hem centrat en els punts d’acord, que finalment és el que interessa,
i és el que es durà a terme, sempre amb el permís i la voluntat de l’equip de govern de torn.
Aquesta lectura ens ha fet adquirir una posició més relaxada davant les possibles barbaritats
i destrosses del territori. A la redacció del segon punt d’acord, apareixen les paraules que
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Sr. Alcalde:
Vaja acabant.

per als que defensem el territori i els valors mediambientals són fonamentals «que siga
tècnicament i legalment viables i sostenibles». A Compromís hem lluitat i lluitem i continuem
lluitant per poder aconseguir un model econòmic per a Alcoi que ens puga facilitar el
creixement i el desenvolupament «sostenible» del medi ambiental i social per a tots els que
viuen i viuran a la nostra ciutat i que visquen amb condicions. Com tots bé coneixeu, a
Compromís defensem la creació d’un polígon mancomunat que ajude el desenvolupament
socioeconòmic de la comarca i d’Alcoi, deixant de banda lluites de campanars i planificant el
territori d’una manera eficient i, tornem a dir-ho, «sostenible». Creiem que aquesta és la
solució. Però aquesta creença no ens allunyarà de treballar per millorar i col·laborar a trobar
espais industrials a Alcoi. Des de Compromís creiem en les possibilitats de creixement
socioeconòmic d’Alcoi, si des de l’Ajuntament es fan les coses bé, amb planificació i una
organització de futur clara. És per això que nosaltres ens adherim i sumarem a favor
d’aquesta moció.
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, Sr. Ivorra, li donaré la meua opinió partidista, del meu partit,
no partidista, la del meu partit, que a vegades també val la pena que hi haja unes diferències
i que quan treballem units..., ho dic perquè abans vosté diu què és un debat partidista i jo he
de dir l’opinió del meu partit sobre els temes. I en aquest cas deia la Sra. Obiol que volia
puntualitzar que vosté diu que anem a la desesperada atraient un estudi. Bé, jo crec que ho
ha explicat també la Sra. García, de Ciudadanos, açò és una reivindicació que ja fa temps
que anem treballant en diversos estaments empresarials de la ciutat i que ens hem posat
d’acord amb ells per a establir un contracte amb una assessoria externa que ens puga
donar, una vegada aprovat també el Pla General Estructural, vistes, no hi ha carrera llarga,
però sí a mitjà termini, de zones que pogueren tindre un desenvolupament. Per què no s’ha
fet l’espai aquest de què vosté parlava de la carretera? Perquè tenim un pla general
pendent, és que, després volem que les qüestions que fem complisquen les normatives,
però quan estem regulant, com és en el pla general, ara volem que per damunt del pla
general haguérem fet aquestes qüestions. I jo crec que és que vosté en aquest cas, perquè
ho ha anomenat en la seua intervenció un parell que vegades: «és que vostés governen, el
tramvia Alcoi-Cocentaina-Muro, vostés governen». Nosaltres governem en 3 de 3, però
vosté governa en 2 de 3, vosté en la Generalitat Valenciana governa i en l’Estat Espanyol,
també. Aquest tramvia creu que no estaria bé que el finançara la Generalitat Valenciana?,
doncs ja pot moure’l, vosté que hi governa també, és que vostés tenen la síndrome de
l’eterna oposició, parlen de nosaltres com si nosaltres estiguérem governant amb majoria
absoluta a soles. No, governem amb vostés, i vostés també tenen responsabilitat de govern.
Jo aquesta, aquesta moció..., jo també entenia que anava a ser una declaració institucional i
l’esmena que fem, més que res ve i l’he explicada a tots els grups, personalment, perquè
normalment el Partit Popular ens diu una cosa i després en fa una altra. Ens va passar en la
conversió en zona de vianants, vam acordar unes coses, va vindre ací el Sr. Ruiz i va
canviar el vot. Com que el que no volem és que el Pla General es demore més per un canvi
de vot o per qualsevol història que es meneja en un saló de plens, doncs el que hem volgut
també és amarrar aquest compromís que una vegada passe la fase ambiental i passem a la
fase urbanística, pot ser que hi haja documents que hagen de tornar a tindre una exposició
pública i que s’hagen d’aprovar en aquest saló de plens, i el que volem és el compromís de
totes les forces polítiques que estem ací que per una qüestió partidista, com diu el Sr. Ivorra,
aquest dia no tirara avant aquesta exposició pública del Pla General Estructural i que
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paralitzara totes les altres coses. Nosaltres hem d’aprofitar qualsevol ocasió, perquè quan es
parla de pacte de ciutat, que tots hi estiguem compromesos. És que ací a vegades parlen de
pacte de ciutat i després voten una altra cosa. Un pacte de ciutat per a la conversió en zona
de vianants, volem treballar per la conversió en zona de vianants, tots estem d’acord amb la
conversió en zona de vianants, la vam acordar ací, la vam negociar fins a altes hores de la
nit i l'endemà cadascú va votar el que va voler. Aleshores el que volem és lligar aquesta
votació. Que per a vosté siga una barbaritat democràtica? Sí, però, almenys, sap què passa,
que el que estiga després del Sr. Ruiz en el Partit Popular haurà de comprometre’s al fet que
aquesta votació es faça i, si no, li ho podrem dir, i podrà votar el que vulga, jo ho entenc,
però sí... Açò és una declaració d’intencions que siga per a tots i perquè tots treballem en el
Pla General Estructural, que és el que permetrà després fer totes aquestes actuacions que
vosté ha demanat i totes les que tots els grups demanem.
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc he de donar gràcies a tots els grups perquè entenc que
l’important hui és el missatge que des d’aquest saló de plenaris li llancem a la ciutadania; és
a dir, que els seus representants, aquelles persones que tenen la sobirania popular d'Alcoi,
mostren la seua preocupació davant la situació econòmica de la ciutat i mostren la seua
voluntat de treballar de forma conjunta per a donar-li resposta. No es tracta ací de veure qui
ha fet què, què és el que hem fet malament, perquè crec que durant dècades la ciutat no ha
sabut resoldre el problema de creació de sòl industrial. Per tant, el que es tracta és de donar
la mà al govern municipal i la resta de grups per a treballar conjuntament mirant al futur, que
és el que estan demanant-los els alcoians, els nostres veïns. Perquè en aquest moment?,
perquè si fins ara teníem una sèrie d’alternatives en les quals hem estat treballant en els
últims anys, com puga ser la zona de Pagos o el polígon de caràcter mancomunat, veiem
que estem deixant una sèrie d’entrebancs també a aquestes iniciatives; per tant, hem de
dotar-nos d'altres opcions, d’altres possibilitats, i fer-ho des de la unitat més majoritària dins
d’aquest saló de plenaris, per tal de buscar, després en la societat, aquest suport, aquesta
unanimitat a l'hora de poder tirar avant un projecte de creació de sòl industrial que
garantisca el desenvolupament econòmic d’Alcoi durant les dècades vinents, i això, insistisc
és el que estan demanant els nostres veïns i, per això, entenem que és molt important que
d’una forma molt majoritària, aquest saló de plens done aquesta resposta unànime, no
entrant en discursos de caràcter partidista, de veure com reprotxem el que ha fet el
contrincant polític, perquè hui som tots socis col·laboradors per a tirar avant la nostra ciutat, i
aquesta és la nostra ciutat, poder treballar de forma conjunta, pensant en el que estan
demanant-nos, no només els empresaris, sinó també la ciutadania, el conjunt de la ciutat, el
conjunt dels veïns, que volen que, per part d’aquest ajuntament, se’ls done una esperança i
se’ls done un futur de caràcter econòmic i de caràcter industrial. I pel que fa a la introducció,
també, fent honor a aquesta voluntat de consens, a la proposta del Partit Socialista per tal
de poder donar el suport a tota aquella documentació que siga, òbviament, favorable per
part de les administracions al voltant del pla general. En primer lloc, el que volíem era
demostrar aquesta voluntat de consens i, en segon lloc, demostrar que no estem ací, com
ha passat en altres ocasions, per a tombar el que han fet altres, no, estarem més o menys
d’acord amb els continguts del pla general, però, el pla general té una sèrie d’alternatives de
sòl industrial, que torne a repetir, es compliquen, però estan ací, i hem d'esprémer-les i
treballar-les al màxim, i no estem ací per a tombar allò que en aquest cas han aprovat altres
forces polítiques, no, estem ací per a defensar el que ha aprovat l’Ajuntament d’Alcoi, i
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: …... 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

Copia auténtica de documento papel - CSV: 14161134560767550704. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Marcos Martínez:
Gràcies, Sr. Alcalde. Jo m’alegre, perdó, i agraïsc aquesta moció del Partit Popular, perquè
l’actitud ha de ser aquesta, i no és una cosa que depenga de nosaltres, com bé ha dit el Sr.
Ruiz, és una cosa que reclama la societat alcoiana, i que nosaltres hauríem d’estar a l’altura,
no d’ara, si no de ja fa temps. Aleshores, no podem negar l’evidència. Per altra banda,
també estem adonant-nos que és incapaç de renunciar a cap dels seus principis vitals per a
fer una cosa conjunta amb els altres. És que tants que parlen de la societat civil i del que la
gent reclama, doncs resulta que ací no, ací «lo mio y para mí», el que diguen els altres no
m'interessa. Almenys han posat sobre la taula de quin peu coixeja cadascú, i jo m’alegre
que, per una vegada, ens posem... Jo, el que espere és que després funcione de veritat, i
que siguem capaços de col·laborar, tots, a banda d’ideologies, a banda de colors, i poder fer
alguna cosa en comú pel bé de tots i cadascú dels alcoians. I jo crec que en el que és
l’aspecte de crear sòl industrial i crear indústria, no hi ha debat possible, jo crec que és una
cosa que tenim tots molt clara, o quasi tots; per tant, jo votaré a favor d’aquesta moció.
Gràcies.
Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Bien, creemos que esta moción no debería haber tenido debate porque
es una necesidad que tiene la sociedad alcoyana, el suelo industrial nos preocupa a todos y
por eso el compromiso de Vox Alcoy para, para votar a favor de esta moción lo tienen y toda
la ayuda necesaria que podamos aportar pues también la tendrán. Gracias.
Sra. Obiol:
Sí, deia al començament que nosaltres no tenim cap problema amb els primers dos punts
d’acord en la cerca de sòl industrial. També sabem que no tenim el poder de construir el
relat i que després el relat que es construirà, serà que a nosaltres no ens interessa, però el
que ens interessa és la democràcia, perquè el que suposa el tercer punt que ha inclòs el
PSOE suposa que votem a favor d’una cosa que desconeixem, que desconeixem, que
encara no coneixem d’uns futurs informes que desconeixem. Poden dir vostés «és un criteri
tècnic», evidentment, però també sabem que s’han aprovat, just en aquest poble, amb
informes tècnics que ho avalaven, qüestions com Serelles, per exemple, o la Rosaleda. El
bloqueig del Pla Estructural dependrà de la seua bondat política, també de les qüestions
estrictament tècniques, però és que si aprovàrem alguna cosa en contra dels informes
tècnics, seria una aprovació il·legal. En segon lloc, si ens hi comprometem, això és on
nosaltres tenim el problema també, si ens comprometem a relegar el criteri polític al tècnic,
què fem ara, les 25 persones que estem ací?, què fem?, passar el matí? Si no tenim cap
incidència, cap criteri polític més enllà del tècnic en l’aprovació, si podem ja comprometre un
vot futur, quin sentit té estar ací? Podríem pensar que total els acords del plenari no són
vinculants, com ja vam veure quan nosaltres vam presentar en pressupost 34 propostes que
s’havien aprovat en el plenari, que mai no han estat en els pressupostos. O podríem pensar,
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entenc que aquesta votació, la votació del pla general, es produirà en altres circumstàncies,
és a dir, en una altra legislatura, en una altra composició d’aquest saló de plens i entenc que
puga haver-hi una preocupació per part del Partit Socialista que un Partit Popular majoritari
poguera tombar aquest pla general. I no serà així, no serà així, per això ens comprometem
que no tombarem, no destruirem, sinó que construirem sobre el que altres persones han
treballat. Moltes gràcies.

però fer això seria tremendament cínic, és acceptar que no servim per a res, però no
Guanyar, tots nosaltres; i, per tant, després li direm a la ciutadania que la política
institucional, que els consensos, que el diàleg, que és molt important tot això, però després
s’inclou una esmena en què ens diuen que aprovem açò si vostés no ens posen problemes.
En altres votacions de coses que desconeixem, que desconeixem perquè no tenim més
informes, vostés, potser, nosaltres, no, per tant, nosaltres els demanem que..., estem a favor
d’aquesta moció, però per a nosaltres tampoc no s’hauria d’haver debatut. Però, just l’altre
dia el Sr. Alcalde, en el debat de pressupostos, ens deia que era important el diàleg per a
arribar a consensos... Per favor, traguen el tercer punt que han inclòs vostés i nosaltres
podrem aprovar aquesta moció com una declaració institucional i, com hem vist, amb vot per
unanimitat, perquè és molt important.
Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, de nou. Des de Podem, en aquest cas compartim paraula per paraula
l’exposició de motius que ha fet Compromís. A nosaltres quan ens va arribar, en un primer
moment, aquesta proposta per a fer un pacte pel sòl industrial a la nostra ciutat, és honest
reconéixer que vam pensar «aquí hay gato encerrado». Jo crec que Kike Ruiz quan va..., el
portaveu del Partit Popular quan va entrar per la porta i en va veure la cara, crec que va
entendre que nosaltres, després dels antecedents i els precedents respecte de la nostra
ciutat i en altres, moltes altres ciutats del nostre territori, doncs jo crec que entenia que
nosaltres poguérem tindre aquest dubte. Posteriorment, vam analitzar, vam entendre la
moció i també vam entendre la proposta que per part del Partit Socialista es feia, i enteníem
que no només era una proposta per a estirar els horitzons del govern municipal, sinó que
també era proposta perquè de forma conjunta, i ho ha comentat el portaveu del Partit
Popular, poguérem estirar de la nostra ciutat, era una qüestió que entenem que és de
consens per part de tots els membres de la Corporació, que és una necessitat de la nostra
ciutat, ja no només estirar quant al manteniment dels polígons industrials i tindre uns
polígons de primera divisió, també en la recerca de nou sòl industrial i, sobretot, entenem,
entenem des de Podem que fa falta lideratge, ja no sé si des de la mancomunitat o en
aquest cas des de la nostra ciutat, per a poder tirar endavant el polígon industrial
mancomunat, que entenem que també és una bona proposta per a la nostra ciutat; per tant,
entenem que ha de ser una prioritat continuar treballant pel teixit productiu a la nostra ciutat,
Alcoi és una ciutat industrial, ha sigut, és i ho ha de continuar sent, i s’han d’invertir tots els
esforços necessaris perquè això continue sent així i sobretot perquè puguem crear nous
llocs de treball i de qualitat a la nostra ciutat. Per tant, veiem amb bons ulls aquesta
proposta, li donarem suport, i entenem que és d’una forma que valorem positivament
treballar de forma conjunta per a una cosa que ens afecta a tots els alcoians i alcoianes.
Gràcies.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres vam aprovar el pla, el Pla General Estratègic, des del primer
pla, el Pla General d’Ordenació Urbana, la primera part, l’estructural, que no recordava el
nom, perdó, i estem esperant i hem intentat en diferents vegades al llarg d’aquesta
legislatura i en l’anterior, començar a treballar i intentar matisar i plasmar, sobre el paper,
part del detallat per què pensem que és important i fa molts anys, dècades, d’aquesta ciutat,
sense un Pla General d’Ordenació Urbana, estructural i ara el detallat, en el que puga
plasmar les necessitats que són reals i del temps en què vivim. És fonamental, és cert que
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l’equip redactor no va acceptar moltes de les coses que hi havia i que plantejàvem, que
pensàvem que eren importants, però va acceptar la gran majoria de les qüestions que es
platejaven, i per això pensem que no està de més el que es planteja des del Partit Socialista,
perquè creiem que és necessari aquest document i que cal treballar-lo, però no deixem de
banda també el que hem parlat abans, que aquest lideratge que se li suposa al Partit
Socialista, en aquest cas de la ciutat d’Alcoi, que lidera i que planteja i que és el garant de la
Mancomunitat, almenys perquè paguem, som els que més diners paguem a la
mancomunitat, que el lidere i encapçale el polígon mancomunat, perquè és una reivindicació
de vostés també, de tota la comarca i que això s'ha de fer. Que cal treballar una miqueta
més i deixem que li ho diga, perquè sembla que des de fora, perquè no som, bàsicament, ja
cap membre de Compromís en la mancomunitat, pensem que no estan fent-se les coses bé,
pensem que cal treballar una miqueta més en els aspectes del polígon mancomunat, perquè
és fonamental, vostés ho saben, és necessari. Per això no deixa, no deixa que a Alcoi
continuem treballant una planificació econòmica i un futur econòmic per al nostre poble, són
dos vessants que s'han de dur a terme, són dos vessants que s'han de treballar i que,
malauradament, a hores d’ara, des de la mancomunitat no està fent-se.
Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bé, Sra. Obiol, després de l’explicació que m’ha fet de la meua esmena , que
no podem aprovar una cosa futurible, pel que vosté estava parlant, jo li llegiré el següent
punt d’acord d’aquest, que vosté sí que va aprovar: «Los grupos políticos...», crec que és...,
igual ho tinc..., «Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy se
comprometen a apoyar la ejecución y puesta en marcha de aquellas alternativas que
resultante del trabajo de localización señalado en el punto anterior, sean técnica y
legalmente viables y sostenibles». No sap quines ni sap si podria ser Alcoi-Innova II, però
vosté ja s’ha compromés a aprovar-la, perquè li recorde que Alcoi-Innova tenia els informes
favorables de la Conselleria, que és l’administració que havia de dir-ho, però a vosté, a la
millor, li torna a passar, però vosté sí que no es pot comprometre amb la que hem fet
nosaltres, però en la que vosté parla d’aquest futurible, ací sí que es pot comprometre. Veu
vosté, vosté jo crec que el que té és una obsessió en què tot el que diguem nosaltres siga el
contrari. Si fem una esmena per a garantir que el Sr. Ruiz o el Partit Popular, el dia de demà,
aprove el pla general perquè açò funcione, vosté li busca els tres peus al gat per a dir que
no i jo crec que açò ja és un problema que té personalment vosté. Sr. Ruiz, que bé els
haguera vingut aquesta actitud i aquest caire col·laboratiu des del començament de la
legislatura, no li puc dir res més, que bé ens hauria vingut a la ciutat, però ha estat
qüestionant pròrrogues que són totalment legals, qüestionant serveis, qüestionant informes
de la casa, qüestionant pagaments de factures, qüestionant-ho tot i a última hora, a un any
vista de les eleccions, diu: «canviaré el xip», vaig a fer-me Núuñez Feijóo. Fins ara era
Casado, ara vaig a fer-me Núñez Feijóo, seré col·laborador amb el govern. Que bé ens
hauria vingut si açò ho haguera fet vosté molt abans. I benvingut, benvingut a la ciutat,
benvingut a Alcoi, benvingut a treballar per Alcoi. Gràcies. I, a més, li done les gràcies
sincerament, li ho dic de veritat, i segons estem parlant en altres temes importants per a la
ciutat, benvinguts a treballar junts, jo crec que això, la ciutat, i els ciutadans, ho agrairan i
després votaran el que vulguen, però ho agrairan. I també vull dir-li al Sr. Ivorra dues coses:
hi estic totalment d’acord, ací hi ha dos vessants, un de local i un de mancomunal i en el
projecte de la Mancomunitat nosaltres tenim el pes específic proporcional a la població i al
que som Alcoi, que és la capital de la comarca. Però tenim un problema i és que vosté sap
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: …... 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

Copia auténtica de documento papel - CSV: 14161134560767550704. Validación: https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Ajuntament d’Alcoi

quina ha estat la gestió del polígon mancomunat a Muro?, no ho sap?, no, ¿no hay más
preguntas, no? Aleshores, si això m’ho diguera a mi en els terrenys dins de la localitat
d’Alcoi, li donaria les explicacions oportunes i diria: «ha passat açò i això altre». Vosté sap
perfectament què ha passat, i ara, des de la Mancomunitat de la qual forma part el Partit
Socialista, però vostés també. Si jo no m’equivoque, està buscant-se una alternativa a
aquest polígon mancomunat, que haurà de dependre molt dels interessos de cadascun dels
pobles que formen part de la mancomunitat, perquè si és del poble x, l’alcalde del poble x,
haurà de defendre davant dels seus veïns el bo que té un polígon mancomunat, però el
dolent que potser per a la ciutat i aquest és el gran handicap que tenim en un polígon
mancomunat i això ho sabem tots els que estem ací. Després podem dir que treballem més,
que treballem menys, però al polígon mancomunat, tots sabem perfectament què ha passat,
vosté el primer.
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, en aquesta segona intervenció m’agradaria insistir en l’agraïment a
tots els grups i m’agradaria també demanar-li als ciutadans que es quedaren sobretot en
aquesta part d’acord, en aquesta voluntat de treballar conjuntament i no en la incontinència
a l’hora de crear crispació que determinats portaveus, especialment el del Partit Socialista,
no desaprofita qualsevol ocasió. Pense que el missatge és clar i m’agradaria parlar de dos
termes: un, el primer, que és el de reformatatge, que és terme que els experts en creació
d’àrees productives estan parlant arreu del món a l'hora de plantejar aquest tipus d’espais,
uns espais que donen satisfacció a les necessitats dels territoris, que fomenten la
sostenibilitat i la cohesió social entre els diferents grups de població i, sobretot, tenint en
compte que no poden reformular un polígon, una zona industrial amb els paràmetres del
segle XX, dels anys 50, 60, del segle XX, sinó que hem de superar aquest model i pensar
que estem al segle XXI, i de la mateixa forma que podem ser intel·ligents per a generar unes
millors ciutats, hem de ser intel·ligents també per a generar unes millors àrees de producció,
unes millors àrees d’activitat econòmica. I el segon terme que m’agradaria introduir en
aquesta intervenció és el de reactància, és a dir, en acabar amb aquesta forma d’operar que
fa que, simplement pel fet que determinada proposta vinga d’un determinat partit, l’altre ho
tombe sense més. Hem d’acabar amb aquesta reactància que, per desgràcia, en els últims
governs i en les últimes dècades ha provocat que estem hui en aquesta situació, en què
l’any 2022, al maig de 2022, ens plantegem quines poden ser les alternatives de sòl
industrial, i això és el que busca aquesta proposta, és el que busca aquesta moció, que,
amb tots els criteris en la mà, puguem prendre decisions, però per veure de quina forma
posem un entrebanc a les persones que estan governant, al partit que està governant, no.
Des de l’oposició li donem la mà al govern per a treballar conjuntament i per donar-li suport
en aquelles propostes que plantege, unes propostes que han d’eixir d’una sèrie d’estudis
que han de posar damunt de la taula unes variables molt clares, la superfície per a poder
donar aquesta resposta a la futura demanda durant dècades, la localització i sobretot, la
sostenibilitat. Per tant, torne a agrair aquest suport, aquest suport, i hui, des d’aquest
Ajuntament, llancem un missatge als ciutadans, ens preocupa la situació econòmica del
nostre poble, ens preocupa la situació industrial i anem a treballar tots junts per tal de donarli solució, donar-li esperança i donar-li futur a aquesta ciutat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Passem a la votació de la moció.
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El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los
grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (1), PODEM (2) y VOX (1) y el concejal no adscrito el Sr. Marcos Eduardo
Martínez Coloma (1), y la abstención de los concejales del grupo municipal GUANYAR
ALCOI (2), aprueba la moción modificada, que incorpora la enmienda del grupo municipal
Socialista, con el siguiente texto:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las cifras hablan por sí solas. Alcoy ha perdido el 18% de sus industrias en los últimos diez
años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La industria da empleo al 6% de
la población de Alcoy mientras en Ibi ese porcentaje se eleva al 22,4%.
Frente a estas cifras, la ciudad no ha dado respuesta en las últimas décadas a la falta de
suelo industrial. Las alternativas planteadas durante los últimos años no han resuelto el
problema. El polígono en la partida de Pagos, cuestionado por la Generalitat por su impacto
paisajístico, ofrece una superficie muy reducida de terreno: 130.900 metros cuadrados
edificables.
Por lo que respecta al polígono mancomunado en el área del PI-2 de Muro d'Alcoi, la opción
ha quedado descartada por su elevado coste: 30 millones de euros.
Por otra parte, la opción de ampliar la superficie industrial del Santiago Payá ofrece
razonables dudas ante la situación de inestabilidad del terreno en la zona que ha puesto en
riesgo en las últimas semanas la integridad física y material de empresas.
Por último la opción de El Clérigo queda restringida a un único proyecto programado por los
propietarios que ocupa la totalidad de la superficie del polígono.
La situación económica e industrial de Alcoy obliga a que los partidos consensuemos una
solución a la falta de suelo. A conseguir un pacto con el objetivo de dotar a la ciudad de
suelo para actividades económicas con el que evitar el éxodo de empresas y atraer nuevas
inversiones que generen oportunidades de futuro.
La creación de suelo industrial debe ser la gran prioridad del Ayuntamiento y ha de quedar
fuera de los intereses partidistas. Con la situación de crisis e incertidumbre que padecemos,
los alcoyanos reclaman un acuerdo para sacar adelante un proyecto de suelo industrial
moderno, sostenible y con suficiente espacio como para atender las necesidades de las
empresas durante las próximas décadas.
Este objetivo común de conseguir que Alcoy vuelva a ser un polo industrial y económico en
el sur de Europa debe seguir los parámetros de la sostenibilidad, la cohesión social y la
economía circular. Una de las conclusiones del cuarto Congreso Nacional de Áreas
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Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal PARTIDO
POPULAR que incorpora la enmienda del grupo municipal Socialista.
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Empresariales, celebrado en Albacete en diciembre de 2021, es que la creación de suelo
industrial no es incompatible con el medio ambiente, más bien al contrario; las nuevas áreas
deben basarse en los criterios de sostenibilidad ambiental y social marcados en la Agenda
2030.
Por todo ello, proponemos los siguientes

1 - Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy acuerdan subscribir
un pacto con el objetivo de localizar suelo en el término municipal de Alcoy para la creación
de una área de actividad económica con la superficie suficiente que garantice el desarrollo
industrial de la ciudad durante las próximas décadas.
2 - Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy se comprometen a
apoyar la ejecución y puesta en marcha de aquellas alternativas que, resultantes del trabajo
de localización señalado en el punto anterior, sean técnicamente y legalmente viables y
sostenibles.
3 - Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy se comprometen a
aprobar, en votación plenaria, toda aquella documentación en lo referente al Plan General
Estructural, en sus fases ambientales y urbanísticas, que cuentan con los informes técnicos
favorables pertinentes de las distintas administraciones.”
26. 12116/2022 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTES SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021
Sra. Payá:
Gracias Alcalde.
La Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular, lee las siguientes preguntas:
“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con entrada en vigor el 10 de marzo de
2004, en su artículo 191 sobre el cierre y liquidación del presupuesto, en el punto 3
manifiesta:
“Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto
antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la
entidad local, previo informe de la Intervención.”
Por otro lado la Orden Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas 2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera con entrada en vigor el 6 de octubre de 2012. En su artículo 15 referente a las
obligaciones anuales de suministro de información, apartado 4.
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PUNTOS DE ACUERDO
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A fecha 2 de mayo de 2022 y a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Alcoy, ni ha aprobado la
liquidación, ni ha remitido la información al Ministerio de Hacienda.
Al respecto formulamos las siguientes
PREGUNTAS


¿Por qué el alcalde de Alcoy no ha aprobado la liquidación del Presupuesto 2021
antes del 1 de marzo, tal y como obliga la legislación?”

Sra. Moltó:
Molt bon dia, moltes gràcies. Bé, evidentment, l’Alcalde no pot aprovar la liquidació mentre
que el meu departament no li la presente per a la seua aprovació. Com deuen saber, crec
que el seu portaveu va estar l’altre dia parlant amb els meus tècnics, els meus tècnics als
que he d’agrair l’enorme labor que han fet, ja no tan sols, i que estan fent, ja no tan sols en
la liquidació, sinó en el pressupost, estan treballant en ella, i en el moment puga estar, la
portarem a aprovació. També m’agradaria comentar una cosa perquè ho sàpiguen, perquè la
liquidació al final és un pas per a poder elaborar eixe document tècnic que és l’aprovació del
compte general, que ha d’estar aprovat abans de l’1 d’octubre. Vull dir, el problema no és
l’aprovació o el retard en l’aprovació de la liquidació, el problema vindria en la no-aprovació
del compte general. Ho dic perquè ho tinguen clar enguany i eixa actitud constructiva que
estaven reflectint, estaria bé, també, que en el compte general es reflectira, perquè,
precisament, les subvencions d’aquest Ajuntament depenen que eixe document tècnic, que
és el compte general, s’aprove.
Sra. Payá:
“
 ¿Por qué el Ayuntamiento no ha remitido la liquidación del Presupuesto 2021 dentro
del plazo establecido por el Ministerio?”
Sra. Moltó:
Bueno, la respuesta vendría a ser la misma, evidentemente si estamos trabajando en la
liquidación no podemos remitirla al Ministerio.
Sra. Payá:
“
 ¿A qué se debe el retraso en la aprobación de la liquidación?”
Sra. Moltó.
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“Antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas las
liquidaciones manifiesta:
a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos
y entidades sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales, con sus anexos y estados complementarios.”
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Sra. Payá:
“
 ¿Qué consecuencias puede acarrear la aprobación de la liquidación fuera del plazo
fijado por la legislación?”
Sra. Moltó:
Bueno, lo acabo de explicar, yo creo que aquí hay que distinguir entre la no aprobación de
una liquidación y el hecho de que se retrase la presentación de la aprobación de esa
liquidación, la no aprobación, evidentemente, tendría consecuencias, pero el que se retrase,
siempre que podamos llevar a tiempo también la cuenta general pues no va a tener más
consecuencias.
Sra. Payá:
“
 ¿Qué consecuencias puede acarrear la remisión al Ministerio de la liquidación fuera
del plazo?”
Sra. Payá:
Por que aquí parece que no cumplimos la ley y no pasa nada.
Sra. Moltó:
Le acabo de explicar y la respuesta seria la misma que le acabo de explicar, o sea, no es
una cuestión de que haya consecuencias porque te retrasas presentando la liquidación, sino
que las consecuencias vendrían en el caso de que no se aprobara una liquidación y de que
no pudiéramos aprobar una cuenta general, aunque no se si realmente les interesa sumar,
supongo que este año pues no la votaran en contra.
Sra. Payá:
“
 En el caso de no haber presentado la liquidación a fecha del Pleno, que es evidente
que no, ¿cuándo tienen prevista su remisión al Ministerio?”
Sra. Moltó:
Bueno, pues su remisión al Ministerio se producirá en el momento en que, evidentemente,
esté aprobada, no tiene más, y se que me gustaría recalcar eso, que esto es un paso previo
para la aprobación de la cuenta general, y recalcarles también que la cuenta general es un
documento técnico que elaboran los técnicos una vez emitida la liquidación y que sirve para
que nos podamos acoger a diferentes subvenciones. Si realmente está en su ADN
porque…, jo creo que no es una cuestión, ¿no? Pues como se comentaba que si hay
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Bueno, como saben, hemos estado inmersos en el tema del presupuesto, que el hecho, este
año de haber presentado el presupuesto cuando lo presentamos, supuso 8 millones de
euros más en el presupuesto, para podernos acoger a los fondos europeos, y como bien
saben también, tuvimos que resolver una serie de alegaciones que se presentaron, yo creo
que, intentando sumar, también, el Partido Popular presentó una serie de alegaciones, que
también hemos tenido que resolver, y que por tanto también han dilatado ese tiempo y ese
trabajo añadido que ha tenido mi departamento.

Ajuntament d’Alcoi

27. 12105/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES- PREC LLUITA CONTRA LA PROSTITUCIÓ
Sra. Guillem:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i tots.
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís, llig les següents preguntes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb la nova Ordenança de Convivència aquest Ajuntament fa un pas endavant en la lluita
contra la prostitució i el consum de dones, posant l’accent en el consumidor i no en la
víctima o dona prostituïda. Tot i això, per tal que aquest model siga eficaç, de la mateixa
forma que ho és el model de la ciutat d’Albal, no ens hem de quedar sols en la sanció al
«puter», s’ha d’acompanyar les víctimes i les mesures han d’anar de la mà de recursos
legals que ajuden a les víctimes, no sols a una reincorporació a la societat, sobretot uns
recursos que ajuden en la recerca i detenció dels consumidors.
Per això volem saber
PREGUNTES



Hi ha previst la dotació de mitjans personals per fer complir l’ordenança en aquesta
lluita contra el consumidor de prostitució?
Té previst la regidora com donar assistència a les dones víctimes de les màfies de la
prostitució? Quin és el protocol actual?»

Sra. de Gracia:
Gràcies, Sr. Alcalde, i benvingudes a totes i a tots a aquest plenari. Bé, els efectius són els
que tenim. Actualment tenim una dotació d’efectius que són els que treballen davant
d’aquesta ordenança per a complir-la, a més dels que s’incorporaran a la Policia Local, però
no sols es queda en la policia, açò és un treball de totes i tots, és un treball de Serveis
Socials, és un treball de diferents eines per a poder combatre i per a poder fer que aquesta
ordenança es complisca, que aquest protocol que sí que tenim, tenim un protocol, Sra.
Guillem, per a poder donar suport a tot açò. També, la Policia Nacional és la que té les
competències, d’acord? Però, no obstant això, hi ha un programa, que és el programa
«ALBA», que és conegut i sé que vosté el coneix, que treballa davant d’aquesta situació i
aquest protocol és el que hem de mantindre, però no sols a la Policia Nacional pel programa
«ALBA», sinó també es treballa en xarxa amb l'OVID, amb l’Oficina de Violència contra els
Delictes, que té la seu ací al jutjat, amb la Policia Local, i com bé he dit, els Serveis Socials,
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portavoces del grupo socialista y que han tenido un tono y que los ciudadanos se queden
con esa actitud de sumar, a mi me gustaría que los ciudadanos no se queden con la actitud
de sumar pero que también se queden con la imagen completa de las actitudes de restar
que han habido también en el Ayuntamiento y que ellos valoren, porque al final estamos
hablando de un documento que viene a sumar a nuestra ciudad.
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perquè tenim moltes demandes que no tan sols és per al tema d’igualtat, sinó perquè,
sobretot, en aquest cas, tenim moltes persones que tenen problemes a l'hora de fer papers a
Estrangeria. Per tant, des de diferents programes com és PANGEA, com són tots els de
Serveis Socials, estem ací treballant i lluitant.

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

La creació d’una Unitat per tal de fer la identificació pro-activa al carrer, cercant i
analitzant els llocs on es poden trobar les víctimes potencials, en horaris de matí, vesprada
i nit. Un treball d’aproximació amb persones experimentades per tal de detectar els indicis
de possibles víctimes de tracta d'éssers humans.

La creació d’una unitat policial específica, assessorada en la tracta de persones,
destinada, no sols a la persecució del proxeneta i el puter, sinó també amb formació en
l’ajuda a les víctimes prostituïdes.

Dotació d’un pis específic on, les víctimes puguen empadronar-se i, d’aquesta forma
poder legalitzar la seva situació i accedir a serveis bàsics com la sanitat.»
Sra. De Gracia:
Bé, jo entenc aquest prec perquè vol anar conjuntament i vol treballar per aquesta lluita
contra la prostitució, no és així Sra. Guillem?, que és el que volem. Per tant, done pas a
explicar un poc per què..., o siga, en certa manera li accepte aquest prec perquè estem
treballant-ho, però li explique la manera que tenim nosaltres i el protocol que hem de seguir,
que és el que hem d'utilitzar. La creació d’una unitat..., ja tenim una unitat, la unitat de
delictes d’odi, d’ací de la Policia Local, que és la que ha d'anar treballant de la mà, però la
Policia Nacional és la que té les competències, sempre estem dient que anem sempre de la
mà de la Policia Nacional, de l’Oficina de Víctimes i l’entitat local que és l’Ajuntament d’Alcoi,
amb tots els Serveis Socials, és el que estarà ací treballant i la unitat, que és l’específica, és
contra delictes d’odi de la Policia Local, que està treballant-se i està fent els diferents cursos
i les ferramentes per a poder també treballar davant d’aquesta situació. Per tant, el que és la
unitat de Policia Local específica la tenim. El tema de l’empadronament, sí que preocupa
perquè quan una persona necessita tindre unes ajudes, uns recursos, una de les coses que
es demana és tindre l’empadronament, per a això sí que tenim un protocol, d’acord?, perquè
segons la resolució del 2 de desembre del 2020, la presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, queda reflectida que
les persones que es troben en una situació juntament amb fills, menors d’edat, podran estar
empadronats en les adreces de les entitats locals que són els Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Alcoi. Per tant, és cert que estaria bé tindre uns pisos com vosté diu, per a
poder atendre aquestes persones, però juntament amb el centre DONA, d’Elda, que és amb
el qual col·laborem i on es fa aquest suport, tenim aquest protocol de poder fer
l’empadronament perquè aquestes persones tinguen totes les ajudes necessàries i poder
tramitar tots els papers efectius. Per tant, jo crec que els punts que vosté em demana, sí que
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Sra. Guillem:
Gràcies. Passe a llegir el prec.

Ajuntament d’Alcoi

Sra. Guillem:
Gràcies de nou. Bé, nosaltres el que considerem és que aprovar ordenances i no donar
suport amb recursos econòmics, doncs, al final acabem fent el que estem veient, que és un
brindis al sol. Som conscients que..., perdó, d’acord, perdó, som conscients del treball que
està fent-se juntament amb la Conselleria i el programa ALBA, però també el que estem
demanant és, precisament, reforçar això des d’ací. També, per exemple, hem posat aquest
exemple que era l’Ajuntament d’Albal, en el qual ens hem fixat per tal de fer aquesta
ordenança, i aquest ajuntament sí que ha anunciat el contracte de 5 policies, especi...,
únicament i específicament per a aquest tema, per què és un tema que és de dia complet. I
vostés, quant al que vosté estava comentant-me de la possibilitat que la llei et dona
d’empadronar-se als serveis de Benestar Social, sí que em sembla estupend i molt bé, però
vosté sap també que una de les coses que no estem demanant tan sols aquest pis,
simplement perquè puguen empadronar-se, estem demanant-ho per a poder eixir
d’aquestes xarxes i per a poder començar. Per tant, aquest suport que es donarà, no pot
donar-se si continuen els mateixos llocs en els quals actualment estan vivint. De tota
manera, li done les gràcies per acceptar-nos el prec.
Sra. De Gracia:
Sí, gràcies Sra. Guillem. Com vosté sap sempre anem treballant, perquè aquest govern
treballa contra la lluita de la prostitució i la tracta. Per tant, anem sumant i no deixarem de
treballar i de donar aquest suport. I el que vosté deia de la Policia Local, ací tenim aquest
programa específic contra la violència i contra delictes i anem sumant, és que no tan sols és
cosa d’una Regidoria i d’una unitat d’igualtat, sinó de tota la ciutadania i de poder combatre
aquesta xacra. Gràcies.
28. 12108/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES- PREC ELIMINACIÓ DE CABLEJAT A EDIFICIS PROTEGITS
Sr. Ivorra:
Gràcies Sr. Alcalde.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig les següents preguntes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei que
modifica l'actual Llei General de Telecomunicacions, en incorporar a l'ordenament jurídic
intern les Directives europees de Millor Regulació i de Drets dels Ciutadans que, al costat
del Reglament de l'Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions
Electròniques, integren el Paquet Telecom aprovat al novembre de 2009.
La Llei General de Telecomunicacions és la norma principal que regula de manera uniforme
i omnicomprensiva el sector de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques.
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estem treballant-los, sí que estem fent el protocol. Acceptem perquè sí que estem davant
d’aquesta situació.

Ajuntament d’Alcoi

Queden exclosos de la seua regulació els serveis de comunicació audiovisual i els serveis
de la Societat de la Informació.

Com en nombrosíssimes ocasions és inviable el soterrament, la llei preveu què fer, fins i tot
si les raons que impedeixen el procediment són "tècniques o econòmiques". Deixa la porta
oberta en aqueix cas a "efectuar desplegaments aeris seguint els prèviament existents".
Ara bé, heus ací la novetat introduïda durant la negociació parlamentària: els grups han
acordat que aquest desplegament es faça "amb caràcter excepcional" i respectant les
categories de protecció de les edificacions del "patrimoni historicoartístic" que hagen
promulgat les administracions competents.
Per això volem saber
PREGUNTES


Perquè no s’ha complert fins ara la normativa local que protegia els edificis
catalogats d’instal·lar cablejats per les façanes?»

Sr. Jordi Martínez:
A veure, jo crec que vosté ha fet ací una barreja de coses, perquè està parlant del projecte
de llei, del projecte de llei que és un projecte de llei que no està aprovat, i que en l'àmbit de
llei o en l'àmbit normatiu no té cap validesa, per la qual cosa, ara com ara, en aquest
Ajuntament els tècnics municipals autoritzen o no aquestes qüestions. Si no m’equivoque, és
la llei 9/2014, de telecomunicacions, i la llei 9/2014, de telecomunicacions, no parla que
s’hagen de protegir les façanes d’edificis catalogats.
Sr. Ivorra:
«
 I en compliment de la nova llei, te pensat el regidor instar a les companyies a que
inicien els canvis necessaris per eliminar progressivament el cablejat d’edificis
catalogats a la ciutat d’Alcoi?»
Sr. Jordi Martínez:
El compliment de la nova llei, si s’aprova i s’aprova en unes condicions, s’aplicarà la
normativa que tinga en aquest text, li ho dic perquè vosté ha llegit una part de la normativa,
que probablement si la llegim només en aquesta part, ara com ara, diríem «s’ha de passar».
Però també hi ha una altra part de la normativa que diu que..., perquè els ciutadans ho
entenguen, es diu que és més dret passar el cable de fibra o de telefonia, que el dret que es
puga tindre sobre aquest edifici, és a dir, és un dret universal i és més dret que qualsevol
cosa. En la qüestió d’edificis catalogats, si fa alguna referència, que ara com ara la llei no ho
fa, ho aplicarem com no potser d’una altra manera, que jo crec que els vindrà bé a tots, però
també cal dir que en la normativa actual, la llei de telecomunicacions el que diu és: «si una
façana d’un edifici protegit o no protegit ha sigut utilitzat per una altra companyia, les altres
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L'article 49.8 de la nova Llei de Telecomunicacions, obliga els operadors a "fer ús de les
canalitzacions subterrànies" o del "interior de les edificacions" per a "la instal·lació i
explotació de xarxes públiques de comunicacions electròniques".

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Ivorra:
«
 En compliment de la nova llei, te pensat el regidor instar a les companyies a que
inicien els canvis necessaris per eliminar progressivament el cablejat d’edificis del
centre considerat Be d'Interès Cultural (BIC) a ciutat d’Alcoi?»
Sr. Jordi Martínez:
A veure. Nosaltres el que farem serà aplicar la nova normativa de la llei de
telecomunicacions i si en aquesta normativa es preveu que hi haja qualsevol classe
d’actuació com la que diu vosté, que ja no siga estar, sinó obligar les companyies que lleven
el cablejat d’edificis protegits, així ho farem. De tota manera, instar a una companyia que fa
5 anys va instal·lar un cablejat en un edifici protegit, doncs entendrà vosté que fàcil no serà.
Sr. Ivorra:
Per això fem el següent prec:
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el següent prec:
«
PREC

Que l’Ajuntament inste a les companyies de telecomunicacions a iniciar els canvis
necessaris per eliminar progressivament el cablejat d’edificis de la ciutat d’Alcoi que tinguen
la consideració d’edifici catalogat en qualsevol de les seues formes.

Que l’Ajuntament inste a les companyies de telecomunicacions a iniciar els canvis
necessaris per eliminar progressivament el cablejat d’edificis del centre de la ciutat d’Alcoi
considerat Be d'Interès Cultural (BIC) com estipularà la nova llei.»
Sr. Jordi Martínez:
No li podem acceptar el prec perquè li ho estic raonant des del començament, açò és una
normativa que encara no està aprovada, en el moment que s’aprove, el que faré serà
l’estricte compliment de la llei.
Sr. Ivorra:
Entenc que el que es planteja és que no estiga aprovada la llei, però el que plantegem és
previndre, començar a previndre les situacions que sabem certes, perquè el que ens aplega
de les Corts és que s'aprovarà, i el que també volem recordar-li és que la situació actual de
la protecció dels edificis catalogats ja impedia el seu cablejat per les façanes, és una qüestió
que, ja no en el BIC, però sí en els edificis catalogats, en la normativa actual que tenim de la
Conselleria de Cultura i la protecció dels edificis catalogats, impedeix passar el cablejat.
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companyies estan en igualtat d’utilitzar aquesta façana», és a dir, si una companyia va
utilitzar fa 15 anys el pas de cable de telèfon, qualsevol companyia es pot acollir a passar
pel mateix espai els cables de telèfon. És cert que a tots ens agradaria que pels edificis
catalogats no passaren, però la normativa és la que és i ací és on s’acullen les empreses
d’aquesta categoria.

Entenc que vosté està dient què fa, si ha passat fa 15 anys, els següents puguen tindre...,
però la realitat és que en els edificis catalogats que tenim, si volem vendre aquest edifici,
modernistes, el millor seria tindre les façanes netes. Aquestes façanes netes és una qüestió
de treball, d’implicar l’ajuntament en la conservació i en la protecció del patrimoni i entenem
que vostés tenen la sensibilitat per a poder fer això i entenem que hauríem de treballar com
a ciutat que vol vendre el seu patrimoni històric com a modernisme, que aquestes façanes,
aquests edificis que estan catalogats, eliminar d’ells tots eixos cablejats, tots aquests
aparells, totes aquestes caixes que embruten i fan lleja una qüestió de la qual volem fer
bandera.
Sr. Jordi Martínez:
A veure. Ho torne a repetir, a mi m’agradaria poder llevar tots els cables de totes les
façanes, no dels edificis catalogats, de qualsevol edifici, que no passaren carrers com puga
ser el carrer Sant Francesc, el carrer Sant Maure, i que hi ha 14.000 milions de cables allí
penjats. Jo això ho voldria, però hi ha una cosa que diu la llei de patrimoni, que diu vosté, i hi
ha una per damunt que és la llei general de telecomunicacions, i açò és una qüestió
normativa, i quan ve una empresa diu: «sí, sí, sí jo estic molt d’acord amb el patrimoni, però
jo tinc dret a fer açò». I, de fet, açò ja ho ha preguntat vosté en una comissió, el vaig enviar
l’informe tècnic amb totes les consideracions que van fer els tècnics de la casa, el per què
no podem impedir que una empresa, ara com ara, passe un cable per un edifici catalogat. Si
el que crec que voldríem tots és que no passaren pels edificis catalogats. Espere que aquest
projecte de llei que diu vosté, que està en el procés, quan es fan les esmenes i que és quan
canvia el text definitivament, ens permeta fer això, però estaria bé que damunt incloguera
que fem cap enrere, per què, clar, ara com li diem a una empresa que ha estat fa 15 anys,
que té l’obligació de no passar per un..., ho fem nosaltres? Ah!, clar, no..., clar, és que..., vull
dir, jo amb el que vosté diu, estic totalment d’acord en el plantejament que vosté fa, però ja
no dels edificis catalogats, d’un nucli històric o de qualsevol ciutat, perquè no estigueren els
cables a l’aire, però bé, tenim el que tenim i la llei l’aplicarem de la manera més estricta
possible.
29. 12111/2022 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTES- PREC ELIMINACIÓ DE GRAFITIS A EDIFICIS PÚBLICS
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig les següents preguntes:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hem observat que a distints béns municipals el manteniment deixa que desitjar. En concret
parlem de les portes de l’IES El Romeral, obra del fill predilecte i medalla d’Or de la ciutat
Toni Miró, que no sols ha patit el vandalisme, també ha estat modificat amb xapes
metàl·liques soldades que cobreixen l’obra d’aquest artista internacional.
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Ajuntament d’Alcoi

Per això volem saber i fem les següents:
PREGUNTES

 Qui és el titular d’aquesta Obra? Està catalogada al catàleg d’obres d’art?»
Sr. Llopis:
Nosaltres no som els titulars d’aquesta obra, és a dir, l’Ajuntament no és el propietari de
l’obra i tampoc no està catalogada, lògicament.
Sr. Ivorra:
Aleshores, la següent pregunta no tindria sentit:
«

 En cas de ser propietat municipal; hi ha previst la restitució d’aquesta obra al seu estat
original?»
Sr. Llopis:
No obstant això, no sent propietat municipal, el que hem fet és parlar amb el centre educatiu
per saber i per informar-los que no posen absolutament cap cartell ni posen absolutament
res, perquè hi ha des d’alarmes, xapes, hi ha absolutament de tot. Afortunadament, no
damunt dels dos baixos relleus que hi ha o dels dos relleus que són les obres de Toni Miró.
Hem parlat també amb l’autor per saber el procediment per a poder fer la neteja i el que
anem a veure és, dins del manteniment que se sol fer al centre, fer una neteja del que són
els grafitis i d’aquests baixos relleus.
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Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Ivorra:
Li faig el prec, però que ja me l’acaba de contestar.
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi, llig el següent prec:

 Que l’Ajuntament realitze la neteja i restitució a l’estat original de les portes obra de Toni
Miró de l’IES El Romeral.»
Sr. Llopis:
Doncs, tal com l’acabe d’informar, anem a..., intentarem veure de quina forma podem
netejar-ho i intentar que entre els uns i els altres puguem cuidar-ho. Jo vull dir-li,
personalment, i mire que solc seguir quasi tots els baixos relleus i obres que puga haver-hi
al carrer, fins i tot els que no estan al carrer, desconeixia totalment que aquestes obres eren
de Toni Miro, fins i tot desconeixia que aquestes obres estaven allí, ha sigut ara, arran de
nomenar-lo fill predilecte quan hem començat a veure totes les obres que hi ha repartides a
la ciutat, totes fins i tot les que podíem recuperar, quan ens hem assabentat d’aquests
baixos relleus que hi havia en aquesta porta, fins i tot fa un temps que estem mirant de
quina forma i manera podríem netejar-ho d’acord amb els criteris que l’artista puga donarnos.
Sr. Ivorra:
Li agraïsc l’acceptació del prec perquè entenem que la cultura i l’art, malgrat que estiga en
un carrer per on passa poca gent o de segona, com podríem parlar, més bé de tercera, en
aquest cas, puga estar dotant i puga ser que es mantinga perquè la cultura és part de la
nostra ciutat i més bé un autor, un creador a qui li hem donat la medalla d’art de la ciutat. A
banda d’això, plantejàvem aquesta neteja de grafitis, però cal recordar que hi ha altres
espais, com és al Palauet del Carrer Oliver, que continuen les pintades allí i que caldrà,
qualsevol dia, netejar aquestes pintades.
Sr. Llopis:
No, vull dir això, que nosaltres, clar que ens preocupen de la cultura. Li recorde que també
anem revisant diferents obres que puguen estar expandides per tota la nostra ciutat, i li
torne a reiterar, aquestes obres no són propietats municipals, és a dir, nosaltres ens hem
preocupat d’això, però aquestes obres no són municipals i el que cal veure és de quina
forma, per una banda, si podem netejar-les i fins i tot de quina forma podem que aquesta
titularitat siga del poble d’Alcoi.
30. 11534/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTES SOBRE POLÍGON MANCOMUNAT
Sra. Rosa García:
Si, muchas gracias.
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«PREC

Ajuntament d’Alcoi

La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee las siguientes
preguntas:



¿Se ha comunicado esta noticia de manera oficial u oficiosa al Ayuntamiento de
Alcoy?



En caso afirmativo, ¿cuándo ha sido?”

Sr. Jordi Martínez:
No se ha comunicado.
Sra. Rosa García:
No se ha comunicado, correcto.
“


¿Y Saben, Sr. Martínez, si la Mancomunidad va a contratar un estudio de viabilidad
externo que pueda compararse al presentado por el IVACE a la Mancomunidad hace
dos años?”

Sr. Jordi Martínez:
No, lo que se pretende en la Mancomunidad es estudiar otras zonas alternativas a la
construcción de un polígono mancomunado. En el último pleno de la mancomunidad, se
habló de este tema y nos pusimos, más o menos, todos de acuerdo en que tenemos que
iniciar un proceso de buscar terreno industrial en poblaciones de la mancomunidad, pero no
sobre el modelo que teníamos del de Muro.
31. 11542/2022 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREC ORDENANÇA RODATGES CINEMATOGRÀFICS
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde.
La Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, lee el siguiente ruego:
“La ciudad de Alcoy se está convirtiendo en un escenario natural de referencia para las
productoras cinematográficas, que cada vez se muestran más interesadas en rodar en
nuestras calles, edificios y entorno natural gracias al trabajo desarrollado por la Film Office.

Hasta ahora, los rodajes están regulados a través de la ordenanza de Ocupación de Vía
Pública, pero desde Ciudadanos pensamos que debemos ir más allá para terminar de
posicionar a Alcoy como ciudad de rodajes, aprovechando su presumible incremento tras la
inminente reapertura de los estudios de la ciudad de la luz, promoviendo una ordenanza de
rodajes que regule específicamente esta actividad, facilitando los trámites para las
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“Tras la noticia del desistimiento de poner en marcha el Polígono Mancomunado Pi2 y Pi3
en Muro del Alcoy:

Ajuntament d’Alcoi

productoras que estén interesadas en rodar en Alcoy y que promocione nuestra ciudad
como plató de cine.

Sra. Zamorano:
Totalment d’acord amb la necessitat, de fet ja..., bé, tenim un esborrany previ i és així, vull
dir, al final estem supeditant-se a la normativa d’ocupació de via pública. En alguns casos
ens resulta molt complicat perquè amb la voluntat de promocionar aquest recurs també i
d’incentivar aquesta activitat a la ciutat, doncs moltes vegades veus que les taxes són
excessives per a, per a..., ja no rodatges de pel·lícules o de sèries, sinó que també venen a
rodar espots o coses més xicotetes o fins i tot autors locals, que estan desenvolupant la
seua tasca o estan iniciant-se en aquesta tasca i són perjudicials. Per tant, totes aquestes,
tota aquesta casuística i les possibles exclusions, han de regular-se degudament i per això
estem desenvolupant aquest esborrany que jo convide al grup Ciutadans i quan tinguen
aquest esborrany, la resta de grups, per a millorar-lo abans de l’aprovació definitiva, perquè
crec que ha d’estar regulat, clar que sí.
Sra. Rosa García:
Pues muchísimas gracias por aceptar el ruego. Es una buena noticia saber que ja hay un
borrador porque así además se podría agilizar, y también decirle que estoy completamente
de acuerdo en que quizás, las tasas, incorporar unas tasas en estos momentos que estamos
viviendo, pues podría ser un elemento disuasorio, pero bueno, como hay obras funciones
que si se pueden regular, creíamos que era interesante. Gracias.
32. 12023/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES-PREC CAMPANYA FESTES DE SANT JORDI, ALCOI CONTRA LES
AGRESSIONS SEXISTES
El grup municipal Podem, presenta les següents preguntes-prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de Podem compartim que un dels objectius principals del moviment feminista passa per
aconseguir una presa de consciència de la ciutadania en general sobre la violència sexual,
que no és més que una de les manifestacions de les violències masclistes, lamentablement,
més sistèmiques i normalitzades a causa de la en les nostres societats.
Per tant, és imprescindible davant de situacions com aquesta treballar des de tots els àmbits
per aconseguir una resposta col·lectiva de rebuig, que ens porte cap a la seua eliminació.
Posant de relleu el missatge que no hem de posar solucions parcials a la por, sinó acabar
amb allò que produeix la por.
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Por eso hacemos el RUEGO para que el Gobierno Municipal estudie la idoneidad de
desarrollar una ordenanza de rodajes cinematográficos en nuestra ciudad.”

Ajuntament d’Alcoi

Construint d’aquesta forma, una societat d’igualtat real i efectiva. Un model de societat més
justa i lliure de violència que serveixi per acabar amb la violència masclista. Per aconseguirho, és més necessari que mai involucrar a la ciutadania en la prevenció i la lluita contra la
violència masclista com un problema públic.
En definitiva, tot i compartir diferents propostes i actuacions envers la violència de gènere
que s’estan duent a terme en la nostra ciutat , no acabem d’entendre el nou marc de la
campanya contra les violències masclistes en Festes de Sant Jordi, duta a terme per
distintes regidories de l’Ajuntament com Igualtat, Joventut i Salut Pública, que proposa com
a iniciativa central la dels «tapagots»
Perquè des de Podem entenem que buscar estratègies per sentir-se protegides és
comprensible i legítim. Però posar el focus en que les dones han de buscar com no ser
víctimes i viure inevitablement amb la por, no és el camí encertat. Les diferents formes i
estratègies de defensa individuals són una opció i un dret, però no poden ser l’actuació
principal de les institucions públiques.
Perquè des d’elles no podem fer recaure la responsabilitat, el focus, en la dona perquè no
siga víctima; ha de recaure en l'agressor i en la condemna col·lectiva d’eixe acte. A l’igual
que no ensenyem a les xiquetes a no posar-se faldes, sinó als xiquets a que els cossos de
les xiquetes s’han de respectar; no podem ensenyar que per no sofrir un abús sexual amb
submissió química, has de tapar-te el got.
És un error convertir la lluita contra l’abús sexual i el masclisme en una lluita individual i
deixant caure la responsabilitat sobre la víctima.
Les estratègies i iniciatives públiques s’han de centrar en l’ajuda i les xarxes col·lectives,
com els punts violetes, en l’assistència interprofessional, i en l’educació i construcció d’un
sentit comú que s’opose fermament a qualsevol tipus de violència de gènere i masclista.
Per aquests motius, des de Podem Alcoi, preguntem:
- Per què s’ha basat la campanya en base a actuacions i responsabilitats individuals i
dirigides únicament a les dones, en compte de col·lectives i que incloguen també als
homes?
- En base a quins criteris s'ha dut a terme aquesta iniciativa?
- Quina valoració fa el Govern Municipal al respecte?
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Per això, hem de continuar treballant per una conscienciació social que lluite contra la
violència de gènere i que tinga com a principal objectiu construir societats lliures de
violències masclistes. Mitjançant campanyes de conscienciació sobre la importància de
fomentar relacions sanes i igualitàries, relacions sense violència, promovent el canvi de
patrons socials i culturals, les noves masculinitats i l'eliminació de prejudicis, mites i
estereotips de gènere.

Ajuntament d’Alcoi

- Es replanteja el departament corresponent reconduir aquesta iniciativa per a propers
esdeveniments?
En cas negatiu, realitzem el següent prec:

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Passe a llegir directament les preguntes.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig les preguntes presentades.
Sra. De Gracia:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, tal com vam explicar en la campanya, en la roda de premsa, no sé
si vostés l’han sentida bé, però jo sí que me l’he posat diverses ocasions per si de cas
havíem comés alguna equivocació. Tal com vam comentar, la campanya és per a totes i per
a tots, per a gaudir d’unes festes responsables i que ningú ens les amargue i principalment a
la població jove. De fet, els punts on es repartien aquests cobre-gots, eren els punts violeta,
com els punts de control en club que era per conscienciar, per a conscienciar tota la
ciutadania l’ús i l’abús de substàncies, d’alcohol, i previndre aquestes situacions, d’acord?
Els criteris que nosaltres tenim?, doncs criteris que comporten prevenció, responsabilitat,
conscienciar i sensibilitzar, sense alarmar, que és el que vam pretendre i el que els diem en
la roda de premsa, perquè les acciones preventives de protecció són les que visibilitzen i
complementen totes les acciones que estem fent. La valoració, doncs, molt positiva i amb
molt bona acceptació. Es replanteja?, no em replantege reconduir, si no el fet de si hauríem
de tornar a fer alguna campanya, però sense dubte la faríem. Tan sols vull dir-li que ens han
felicitat de diverses localitats, ens han demanat ajuda per poder realitzar aquesta acció i
aquesta campanya. Però, no obstant això, jo em quede, a banda de les felicitacions que
poden fer-nos, em quede amb una de les incidències que ens van passar d’un dels punts:
uns joves i unes joves van anar als punts per a sol·licitar més cobre-gots perquè el dia
anterior una de les persones que coneixien del grup, havia sigut, havia sigut, li havien
incorporat a la seua beguda alguna substància que no podien dir. Per tant, aquesta
demanda que fan els joves, els joves, per a mi, ha estat una cosa positiva poder tindre a la
ciutat una mesura de prevenció i que tant la gent adulta com els joves pogueren tindre al seu
abast aquest cobregot.
Sr. Ferrándiz:
Abans de formular-li el prec, nosaltres entenem que açò ha sigut una iniciativa que s’ha fet
amb la millor de les intencions i de fet compartim que està bé tindre un complement amb el
qual protegir-se individualment, fins ací estem d’acord i ho compartim. El que sí que em
genera dubtes és el fet de centrar la campanya contra les violències masclistes o el que ha
semblat amb aquesta iniciativa.
Sr. Alcalde.
Quan formule el prec té una intervenció, ho dic per...
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- Apostar per iniciatives que posen en valor la conscienciació ciutadana i l’ajuda col·lectiva
davant de les agressions sexistes.»

Ajuntament d’Alcoi

Sr. Ferrándiz:
D’acord, d’acord, perfecte. Doncs li formulem el prec.

Sra. de Gracia:
Sí, en quin moment de la campanya vostés detecten que nosaltres volem fer recaure la
responsabilitat sobre la víctima?, nosaltres hem fet una campanya de sensibilització i de
responsabilitat. Per tant, no considere que aquesta haja sigut la..., per què no ha sigut així,
la campanya en si és una campanya de prevenció i és una campanya que ha tingut molt
bona acceptació i considerem que són campanyes que hem d'anar fent. És cert que un tant
per cent de les víctimes recauen en les dones, en som conscients, som constants, tenim...,
hem estudiat diverses campanyes que han fet en diferents centres, en diferents ciutats, bé. A
tot Espanya, d’acord?, i una de les campanyes que s’ha fet per a joves, per aadolescents, és
que controlaren la seua beguda, etc. Però la campanya que nosaltres volem és de
conscienciació i no tan sols per a les dones, sinó per a tota la població en general. Hem
tingut una bona acceptació, han sigut unes bones festes. Afortunadament, no hem tingut cap
incidència que considerem que puga..., doncs hem tingut unes bones festes, que era el punt
central de la campanya, que no ens amargaren, i pense que ha sigut una bona iniciativa.
Sr. Ferrándiz:
Entenc que s’accepta el prec, o no?
Sra. de Gracia:
Nosaltres el que anem a fer és continuar valorant la conscienciació ciutadana i les
iniciatives, però no llevarem aquesta campanya.
Sr. Ferrándiz:
D’acord, perfecte. Bé, encara que no accepte el prec, el que sí que volem transmetre és que
ens agradaria que per a pròximes ocasions que feren campanyes d’aquest tipus, posar més
el focus sobre l’agressor i no sobre les víctimes, simplement li torne a reiterar que entenem
que aquesta qüestió pot ser un bon complement, no diem que no, per a protegir-se
individualment, però que no hauríem de centrar la campanya i posar el focus en el fet que
una persona s’ha de protegir inevitablement d’una agressió, simplement. Gràcies.
Sra. de Gracia:
Les campanyes sempre són en benefici, o siga, per a conscienciar la gent i que no recaiga
mai sobre cap víctima. Són campanyes, com torne a repetir, de conscienciació i de
sensibilització a tota la ciutadania.
33. 12027/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES-PREC PROTOCOL INTERN ÚS DE LA MASCARETA
El grup municipal Podem presenta les següents preguntes-prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig el prec presentat.

Ajuntament d’Alcoi

La Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
ordena en el seu punt resolutiu segon l’ús de la mascareta. I en concret, en l’apartat d) es fa
referència a l’ús de la mascareta en l’entorn laboral:
«Segon. Ús de mascareta d) En l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà
preceptiu l’ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de
riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran
determinar les mesures preventives adequades que hagen d’implantar-se en el lloc de
treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes,
si així es derivara de la referida avaluació. Per a això hauran de tindre en compte el que
s’estableix en el «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals
enfront de l’exposició al SARS-CoV-2».
Per aquests motius, des de Podem Alcoi, preguntem:
- S’ha portat a terme l’avaluació de riscos necessària per determinar la necessitat de l’ús de
la mascareta per part del personal en els diferents espais de treball i atenció de
l’ajuntament?
- S’ha tingut en compte el que s’estableix en el «Procediment d’actuació per als serveis de
prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2»?
- S’han fet arribar al personal de l’ajuntament les mesures a adoptar en cada departament,
d’acord amb les característiques particulars de cadascun?»
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. Passe directament a llegir les preguntes, entenc que l’exposició de
motius, doncs bé, l’heu llegida amb deteniment:
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Podem, llig les preguntes.
Sr. Belda:
Gràcies, Sr. Alcalde i bon dia a totes i a tots. Sí, es va realitzar la consulta al servei de
prevenció extern, a l’EUROPREVEN, i aquesta entitat va emetre un informe en data del 20
d’abril en el qual va assenyalar les mesures preventives indicades en el decret, on es
recomanava l’ús obligatori de mascareta únicament a personal especialment vulnerable a la
Covid-19 i en aquelles situacions que ho requeriren. En aquest informe el que es va
determinar és que el personal de l’Ajuntament que era més susceptible de portar mascareta
en aquest moment era el servei del SAD, els d’ajuda a domicili que van als pisos, als
habitatges de les persones majors i que sí que haurien de dur mascareta. En la resta de
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El Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de
mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicat en el
BOE de 20 d’abril de 2022, modifica els supòsits d’obligatorietat de l’ús de mascaretes
durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

casos no era obligatori. Evidentment, de forma voluntària, es pot fer en qualsevol lloc.
Aquest informe es va passar a tots els caps de departament el dia 20 d’abril de 2022, es va
passar a totes les direccions perquè traslladaren el contingut a tots els treballadors i a
cadascun dels serveis. I, a banda d’això, responent també a la segona pregunta,
evidentment, continuen vigents totes aquelles, totes aquelles mesures que s’han pres
d’acord amb el Servei de Prevenció de Riscos laborals, que ha tingut en compte, tenint en
compte tots els informes, el de gels, continuen les mampares, continuen les ventilacions en
els espais, etc., etc., totes les mesures que són necessàries, però en el tema de mascaretes
sí que hem seguit les recomanacions del Servei de Prevenció.
Sr. Santiago:
Bé, realitzem el prec, però entenem que és una qüestió que s’ha fet que nosaltres
desconeixíem,
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Podem, llig el següent prec:
«
- Que s’informe al personal de l’ajuntament de les mesures que han d’adoptar, així com del
protocol a seguir tant a nivell intern com en l’atenció a la ciutadania.»
Sr. Santiago:
Entenc que ja s’ha fet, per tant...
Sr. Belda:
Sí, acceptem el prec per haver-ho ja realitzat, vull dir, es va fer aquesta mateixa setmana
que ja..., clar, evidentment, davant la situació, els funcionaris tenien dubtes i el que van fer
és emetre un informe a les direccions perquè posaren en marxa aquestes mesures que són
les que he comentat abans, la mascareta no obligatòria, només obligatòria en el cas del
personal del SAD.
34. 12029/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES-PREC SITUACIÓ DE LES VESSANTS EN ALCOI
El grup municipal Podem presenta les següents preguntes-prec:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les últimes setmanes hem viscut solsides a diferents vessants d'Alcoi. Hem patit
despreniments a la Beniata, al llit del riu Riquer per darrere del C/Casablanca, prop de
l'Explora, als túnels de Batoi o al polígon de Sant Benet, on els despreniments han enfonsat
la paret d’una nau industrial.
Des del grup municipal de Podem, en juliol de 2021 ja advertirem de la delicada situació que
pateixen diferents vessants de la ciutat i vam sol·licitar que s’actuara per estabilitzar aquelles
que estigueren identificades en situació de risc. I aquest últim any, hem seguit advertint i
hem mostrat la nostra preocupació per la situació de punts concrets com pot ser la vessant
del riu Riquer, darrere del carrer Casablanca.
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Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament d’Alcoi

Al respecte, preguntem:
⁃ Quines actuacions s’han portat a terme aquest últim any amb aquesta finalitat?

En cas contrari, i entenent la dificultat i complexitat del problema, realitzem els següents
precs:
⁃ Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un estudi seriós sobre l’estat de les diferents vessants de
la ciutat i actue sobre aquelles que presenten una situació de risc el més aviat possible per
evitar així problemes i conseqüències més greus de les que ja hem patit.
⁃ Que l’Ajuntament d’Alcoi trasllade aquesta problemàtica a la Conselleria i el Ministeri
corresponents per tractar d’aconseguir suport econòmic per abordar les actuacions
necessàries.»
Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou. Bé, com abans hem parlat tots prou sobre la situació que travessen els
vessants, passem directament a llegir les preguntes.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig la següent pregunta:
«
⁃ Quines actuacions s’han portat a terme aquest últim any amb aquesta finalitat?»
Sr. Jordi Martínez:
A veure. Nosaltres en tot el tema dels vessants de la ciutat, i coneixent tota la diversitat que
hi ha de propietaris i de responsabilitat de cadascú, el que hem anat és fent un seguiment de
totes aquestes qüestions i en alguns casos comunicant als propietaris l'obligatorietat del
manteniment.
Sr. Ferrándiz:
D’acord. La segona pregunta no li la faig perquè ja m’ha respost també, i entenent la
dificultat i la complexitat que té el problema, que sabem que no és de fàcil solució, realitzem
els següents precs.
El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig els precs presentats.
Sr. Jordi Martínez:
Sí, acceptem el prec. Jo crec que en el mateix plenari hem tingut un debat sobre aquest
tema i crec que seguim en el mateix punt, no?, cal buscar el finançament i una solució
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⁃ S’ha realitzat algun estudi per analitzar la situació de les diferents vessants i prioritzar
actuacions?

Ajuntament d’Alcoi

definitiva i, sobretot, que garantisca la seguretat de la nostra ciutadania a tots els nivells i,
per tant, acceptem els precs com no pot ser d’altra manera.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des del Grup Municipal de Podem, després de la celebració de les tant esperades festes de
Moros i Cristians 2022, volem plantejar una serie de preguntes referents a diverses
qüestions que ens preocupen o de les quals em rebut algunes queixes per part de la
ciutadania.
- Respecte a les tribunes i cadires, davant les queixes rebudes per part de la
ciutadania preguntem:
Té constància el govern municipal que la tribuna del País Valencià no disposava de les
cadires de tribuna corresponents, i que en el seu lloc, es van instal·lar les cadires de fusta
que no corresponien, sense cap avís ni comunicació a les persones que les havien adquirit
d’aquest canvi?
Quins han sigut els motius d’aquesta decisió i perquè no es va comunicar a les persones
compradores i abonades de que no anaven a poder estar en les mateixes condicions que les
persones de la resta de tribunes?
- Volem, primer que res, posar en valor les diferents actuacions dels cossos
d'emergències davant les situacions i incidents ocorreguts aquestes festes. I respecte
al Pla d'Emergències, els accessos i les aglomeracions, preguntem:
 Quina valoració es fa des de l’ajuntament d’aquest Pla davant els diferents incidents
ocorreguts on s’ha hagut d’actuar d’emergència?
 S’ha detectat algun tipus de debilitat en aquest pla i alguna millora oportuna amb
l’objectiu de millorar futures actuacions en aquest sentit?
- Respecte a la campanya del got reutilitzable, des de Podem considerem que era una
campanya molt positiva i encertada, però per altra banda, el resultat ens sembla no ha
sigut el que esperàvem:
 Quina valoració fa el govern municipal d’aquesta campanya?
 Per quin motiu no s’han incorporat tots els establiments que feien servir gots de
plàstic d’un sol ús?
 Es tenen previstes algunes millores per que la campanya funcione millor en propers
esdeveniments?»
Sr. Ferrándiz:
Bé, com que no hi ha prec i només hi ha preguntes, les faré en tres vegades.
Sr. Alcalde:
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35. 12031/2022 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTES SOBRE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS 2022
El grup municipal Podem presenta les següents preguntes:

Ajuntament d’Alcoi

Sí, formule-les una a una i seran contestades pel regidor.
Sr. Ferrándiz:
D’acord, perfecte.

“- Respecte a les tribunes i cadires, davant les queixes rebudes per part de la
ciutadania preguntem:
Té constància el govern municipal que la tribuna del País Valencià no disposava de les
cadires de tribuna corresponents, i que en el seu lloc, es van instal·lar les cadires de fusta
que no corresponien, sense cap avís ni comunicació a les persones que les havien adquirit?
Quins han sigut els motius d’aquesta decisió i perquè no es va comunicar a les persones
compradores de què no anaven a poder gaudir de les mateixes condicions que la resta de
persones en tribuna, tenint en compte que el preu és diferent”
Sra. Ortiz:
Gràcies de nou. Nosaltres, ací al Departament de Festes, sí que disposem d’una única
reclamació que va entrar el dia 27 d’abril de 2022, es va registrar per la Seu Electrònica i era
una de les abonades, que estan en l’Associació de Sant Jordi. Després, nosaltres rebem
aquesta reclamació i la lliurem al ponent de cadires de l’Associació de Sant Jordi perquè en
tinguen coneixement, perquè no sé si vosaltres sabeu que les instal·lacions de les cadires i
tribunes són potestat única i exclusiva de l’Associació de Sant Jordi, ells poden gestionar-ho
per ells mateixos o directament mitjançant concessió a tercers, i és per aquest tema que
nosaltres lliurem allí la reclamació que entra el dia 27. Després, els motius d’aquesta decisió,
bé, jo parle per mi, jo crec que al meu entendre no crec que hi haja hagut cap discriminació,
perquè l’objectiu que tenen les cadires i les tribunes de la manera que les posen, jo crec que
és la visibilitat i això sí que ho tenien. De tota manera, em consta que el ponent de cadires
de l’Associació de Sant Jordi ja ha contestat aquesta reclamació, que és la que va entrar ací
i algunes més que han tingut ells.
Sr. Ferrándiz:
«
- Volem, primer que res, posar en valor les diferents actuacions dels cossos
d'emergències davant les situacions i incidents ocorreguts aquestes festes. I respecte
al Pla d'Emergències, els accessos i les aglomeracions, preguntem:
Quina valoració es fa des de l’ajuntament d’aquest Pla davant els diferents incidents
ocorreguts on s’ha hagut d’actuar d’emergència?
S’ha detectat algun tipus de debilitat en aquest pla i alguna millora oportuna amb l’objectiu
de millorar futures actuacions?”
Sr. Silvestre:
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El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem, llig les preguntes presentades:

Sí, bon dia de nou, Sr. Alcalde, companys i companyes. Em permetrà que li comente
algunes coses respecte d’aquest pla d’emergències que jo crec que és interessant que tots
les coneguem. Fixeu-vos que en l’elaboració d’un pla d’emergències per a esdeveniments
multitudinaris i que no es limiten a recintes concrets i tancats, com ocorre a les nostres
festes, es pretén sempre donar resposta als incidents que puguen sorgir durant el
desenvolupament dels diferents actes de festes centrats en la protecció tant dels participants
com dels espectadors, evidentment. En el nostre cas, atés que cada acte es realitza en
zones diferents del centre de la ciutat, amb les seues característiques, totalment
específiques, s’ha intentat donar solucions a les possibles incidents que puguen esdevindre
cada jornada, centrant-se en els actes multitudinaris i també en els espectacles pirotècnics
que tenen les seues condicions específiques per la seua reglamentació especial, ja que són
els que més accidents poden provocar, així a priori. Si es revisa el pla d’aquest any 2022,
cada dia s’apliquen solucions diferents per a cada esdeveniment, centrant-se en l'evacuació
a zones segures de participants i espectadors i l’assistència tant sanitària i el possible
trasllat de ferits a l’hospital Verge dels Lliris. Després dels incidents esdevinguts enguany,
alguns d’ells d’extrema gravetat i amb l’excel·lent resposta donada pels serveis de seguretat
d’emergència, podem estar molt satisfets per les actuacions realitzades, perquè ja sabeu
que estava allí ben coordinada el que és la Policia Local, el que són les altres forces policials
que hi havia. La Creu Roja, Bombers, Protecció Civil, etc. Respecte de si es pot millorar? La
resposta aquesta és òbvia, en tractar-se d’un esdeveniment tan variable, el pla només pot
incloure mesures generals, doncs l’incident pot traduir-se en qualsevol lloc del circuit de les
festes, per la qual cosa la resposta s’ha de donar en cada cas als carrers compromesos
segons l’acte i intentar que els mitjans que intervinguen, que hagen d'intervindre, actuen
amb la màxima celeritat i eficàcia. Com més informació continga el pla, més eficaç serà la
resposta dels Serveis d’Emergència i, evidentment, aquests plans i les diferents incidències
que va havent-hi, van retroalimentant-lo i van millorant-lo. A pesar que el pla ha de contindre
la màxima informació sobre itineraris, rutes i accessos, però hem de realitzar les
intervencions, no podem incloure-hi tots els escenaris possibles, ja que les circumstàncies
són molt variables. Precisament per poder cobrir i donar solució a tots els supòsits, el
personal del Departament d’Emergències és present sempre, està present sempre en els
actes de major afluència de públic, fet que unit a l’experiència de les comandàncies de la
Policia Local, determinarà d’adaptar la ruta d’aproximació més convenient segons la
naturalesa dels incidents i els mitjans actuants necessaris. Torne a repetir, que ací sempre
en coordinació totes les forces de seguretat que estan ací i d’emergències. De tota manera,
des del departament estan oberts a rebre propostes de millora, fins i tot, qualsevol
suggeriment que serà benvingut sempre per tal d’optimitzar aquest pla d’emergències.
Sr. Ferrándiz:
“
- Respecte a la campanya del got reutilitzable, des de Podem considerem que era una
bona campanya, que era molt positiva i encertada, però per altra banda ens ha quedat
un regust amarg per què pensem que el resultat no ha sigut el que esperàvem:
Quina valoració fa el govern municipal d’aquesta campanya?
Per quin motiu no s’han incorporat a tots els establiments que feien servir o que podien fer
servir gots de plàstic d’un sol ús?
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Sr. Silvestre:
Sí, torne a contestar, aquesta vegada seré un poc més breu. Bé, a veure, jo crec que per
primera vegada s’ha encetat una campanya d’aquest tipus, per part d’una administració, i a
més a més tenint en compte la circumstància que no són llocs tancats, perquè sí que és
veritat que la manera de funcionar en llocs que són recites tancats és d’una altra manera i
els resultats han estat millor. Sí que ens hauria agradat que haguera anat millor, aquesta és
la valoració que li dic, perquè no li mentiré, però per una altra banda estem contents perquè
hem donat a conéixer a la gent una altra possibilitat d’utilitzar aquests recipients, en aquest
cas aquest got reutilitzable i com funciona. I, a més a més, crec que hem fet pedagogia no
tan sols a la ciutadania en general, sinó també als establiments. Sí que és veritat que no tots
els establiments han volgut adherir-se perquè al final també l’empresa que gestionava
aquests gots, necessitava una sèrie de condicions i sí que ens hauria agradat que hagueren
donat més suport els que s’hi han adherit i més, més adhesions, però també entenc les
circumstàncies de funcionament del moment. Quant a si tenim..., doncs sí, hem de pensar
com fer-ho, a més a més d’estudiar la nova llei de residus a veure com hi compta i com té en
compte tots aquests materials que esperem que d’alguna manera, al final anirem a una certa
obligació, perquè, si no, disposar de la voluntat..., doncs malgrat tot, és complicat. Hi ha gent
que sí que s'ho creu, però hi ha molta gent que en determinats moments no hi participa.
Gràcies.
36. 12054/2022 REGIDOR NO ADSCRIT M. MARTINEZ
PREC ACCÉS MASCOTES CEMENTERI MUNICIPAL
Sr. Marcos Martínez:
Gràcies Sr. Alcalde.
El Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit, llig el següent prec:
«Els nostres animals de companyia cada vegada estan més presents en les nostres vides,
tant a nivell privat com social. Referent a això, les normatives i ordenances sobre aquest
tema han anat evolucionant per a normalitzar la sociabilitat de les nostres mascotes.
Tindre un gos per exemple, comporta una sèrie d'obligacions a tindre en compte, però també
s'ha treballat en els drets d'aquests animals, i s'ha anat avançant quant a la seua presència
en la nostra vida quotidiana fora de casa. Així doncs, es permet l'entrada de gossos en
hotels, autobusos, activitats lúdiques, etc.., però continua havent-hi espais que, malgrat la
possibilitat d'adaptar-se als temps, segueixen sense fer-ho. És el cas del nostre Cementeri
municipal on, hui dia, es prohibeix l'entrada de gossos.
Per tot l'exposat anteriorment, trasllat al Govern Municipal el següent PREC:
- Que es permeta l'entrada de gossos en les instal·lacions del Cementeri Municipal sant
Antoni Abat.
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Es tenen previstes algunes millores per que la campanya en proper esdeveniments puguen
tindre millor resultats?”

Ajuntament d’Alcoi

- Que s'adopten les mesures i modificacions oportunes en les ordenances per a fer efectiva
aquesta proposta, aplicant-se les normes generals de comportament sobre aquest tema en
la via pública.

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Sí, acceptem el prec. El tema del cementeri municipal és modificar el
reglament del mateix cementeri, veurem quin és el tràmit administratiu que representa, però
sí que ho traslladarem als grups en..., no sé si possiblement és en l’Observatori on es puga
traslladar aquesta modificació, però sí que ho farem. Sobre el tema dels poliesportius, no sé
si hi haurà qualsevol classe de normativa superior que puga impedir això, però jo crec que
és una bona mesura que les mascotes puguen accedir als espais i, sobretot, als oberts i
compartir amb els seus propietaris tots els moments que puguen en la vida. Per tant, anem a
veure de quina manera fem el tràmit administratiu i li acceptem el prec.
Sr. Marcos Martínez:
Doncs, moltes gràcies, li ho vull agrair, i bé. En el tema dels..., poliesportius com a exemple,
a la millor en les zones que són a l’aire lliure, sí que es podria fer, o a la millor en un altre
tipus d’instal·lació municipal que donara per a... Entenc que en altres llocs no serà possible
perquè podria ser perillós que s’escapara un gos, com en la pista de BMX o llocs així, on la
precaució va primer, però bé. Si haguera possibilitat d’alguns espais on sí que es puga
incorporar, doncs seria d’agrair. Moltes gràcies.
37. 12090/2022 REGIDOR NO ADSCRIT M. MARTINEZ
PREGUNTES-PREC SOBRE ORGANITZACIÓ FESTES
El Sr. Marcos Martínez, concejal no adscrito, presenta las siguientes preguntas-ruego:
“Durante la celebración de las fiestas de San Jorge, se han generado diferentes polémicas
en cuanto a sillas, carpas y distribución de paraetas se refiere.
En cuanto a las sillas, sobre todo el la tribuna del País Valencià, la opción de añadir sillas a
la plataforma no pareció ser la más adecuada.
En otros casos puntuales, parece que faltaron algunas sillas.
¿Se conocen los motivos?
¿Tiene constancia el Ayuntamiento de estas quejas?
En cuanto a la colocación de carpas,
¿Contaban todas con los permisos y medidas de seguridad pertinentes?
¿Se presentaron todas las solicitudes en tiempo y forma?
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- Que s'estudie la possibilitats d'ampliar aquesta norma a altres espais municipals, com a
poliesportius (en les seues zones a l'aire lliure) o similars, que foren municipals.»
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¿Cuántos permisos para carpas se concedieron?

¿Qué solución se ha tomado en estos casos?
En definitiva, y haciendo un balance general sobre estos asuntos,
¿Cual es la valoración una vez celebradas las fiestas?
RUEGO:
Que se tengan en cuenta todas estas cuestiones, se trasmita a todos los departamentos y
entidades implicadas, con el fin de mejorar la organización y satisfacción de todas las
partes.“
Sr. Marcos Martínez:
Sí, gràcies de nou. Durant la celebració de les festes..., és un poc, en algunes coses em
repetiré. Per eixample, el tema de les cadires, doncs, evidentment, no fa falta que em
conteste a la queixa pel tema de la tribuna del País Valencià. Sí que en algun cas puntual
pareix que va faltar una cadira, no en sabem exactament els motius. Ho coneixia el govern?,
què havia passat ací?, les cadires que s’havien venut i que no estaven, i..., bé. Quant a les
cadires, això, Quant a la col·locació de les carpes, si les carpes tenien tots els permisos i
mesures de seguretat? Si havien presentat totes les sol·licituds presentades en temps i
forma? I, quants permisos per a carpes s’havien concedit aquestes festes?
Sra. Ortiz:
Quant a si tenien tots els permisos i mesures de seguretat, sí. Es van presentar les
sol·licituds en temps i forma, sí. I vam donar 28 permisos per a les carpes.
Sr. Marcos Martínez:
Respecte del muntatge d'establiments z Alçamora, en les paradetes, també va sorgir algun
problema quant a l'ordenació d'espais i establiments, que es van queixar que els tapaven
l’accés, no tenen un accés directe al seu negoci. Vull saber quina solució es va prendre en
aquests casos. En definitiva, fent un balanç general, sobre tots aquests assumptes, quina és
la valoració, una vegada passades les festes, de tots aquests problemes que hi ha hagut?
Sra. Sanjuan:
Gràcies Sr. Alcalde. Bé, nosaltres, quan treballem per a portar endavant aquest mercadet,
tenim en compte tots els guals, eixides d’emergència, està també la Fàbrica, tenim en
compte totes aquestes coses i per a l’ordenació, a més, es demana permís i la seua
valoració tècnica per part dels tècnics de l’Ajuntament, no es fa debades. Quant a l’accés
directe, he de dir que tots els comerços d’Alçamora per on està el mercadet tenen accés
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Respecto al montaje de establecimientos en Alzamora, también surgieron algunos
problemas en cuanto a la ordenación de espacios respecto a establecimientos con derechos
reconocidos, que estaban abiertos en fiestas y no disponían de un acceso directo a su
negocio.

directe, perquè nosaltres no ocupem la vorera, ocupem la carretera i justament en eixe lloc
hi ha entre 3 i 5 metres de vorera. Aleshores, tots tenen accés directe, això no es pot dir. I
després també cal tindre en compte que entre dues..., cada dues paradetes cal deixar una
eixida d’emergència. Aleshores, nosaltres sí que deixem lliures els guals i les eixides
d’emergència, però no podem deixar espais buits en tot el recorregut, si no és un mercadet.
Sabem que mai plou a gust de tots, però intentem millorar any rere any i donar la major
oferta gastronòmica i de paradetes, i diferent de les festes de moros i cristians, perquè tots
puguen gaudir de les festes d’una manera o d’una altra, i per això intentem donar que tots
puguen estar bé en festes, a una majoria. Com he dit, doncs mai no plau a gust de tots i
sempre hi ha algú que puga tindre una queixa, però intentem que tots estiguen contents.
Sr. Marcos Martínez:
I ja per acabar, el prec:
El Sr. Marcos Martínez, regidor no adscrit, llig el següent prec:
«PREC:
Que es tinguen en compte totes aquestes xicotetes qüestions, que a vegades pareixen
menys importants, que es traslladen a departaments i entitats implicades, perquè ho tinguen
en compte amb la finalitat de millorar l'organització i satisfacció de totes les parts en futures
celebracions de festes.»
Sra. Sanjuan:
Sí, clar que sí. Nosaltres acceptem sempre qualsevol mena de qüestió com aquestes per
intentar millorar, sempre hem d’intentar millorar, però com dic, l’ordenació no es fa de
manera frívola, es fa per intentar que tots estiguem bé i que tots tinguen una oferta a la qual
puguen acudir. Si no els agraden les filades o si no els agrada estar a la Glorieta o els
agrada anar a les paradetes. Per tant, ho tindrem en compte, per descomptat, i intentarem
millorar l’any que ve un poquet més que enguany.
Sr. Marcos Martínez:
D’acord, doncs moltes gràcies. Per mi ja...
PRECS I PREGUNTES:
38. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA SOBRE ORDENANÇA COL·LOCACIÓ DE PANCARTES ALS BALCONS DE
L’AJUNTAMENT.
Sra. Obiol:
Sí, nosaltres tenim un prec i dues preguntes. El primer, bé, la primera pregunta, que serà el
més senzill, és que en el passat plenari es va acordar que si era divendres, el mateix dilluns
es treballaria en una nova ordenança per a poder posar pancartes en els balcons de
l’Ajuntament. Ens agradaria saber com està aquesta situació?, quines reunions s’han fet?, i
què s’ha tractat?
Sr. Jordi Martínez:
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39. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA-PREC SOBRE APARCAMENT VEHICLES DE FAMILIARS DE XIQUETS
USUARIS ESCOLA DE TEATRE
Sra. Obiol:
La pregunta-prec és referent a la possibilitat de deixar el cotxe per part de les famílies
usuàries mentre deixen els xiquets, usuaris de l’escola de teatre, en el CADA, mestre deixen
als xiquets allí. Va haver-hi un moment en què es podia fer i això ara s’ha produït i les
famílies ens preguntem, per què jo també estic incorporada en aquestes famílies, per què ha
passat això?
Sr. Llopis:
No és que ho hàgem prohibit, és que el que volíem era regular-ho, per què el problema que
estem tenint és que ja no sabem qui és família de l’escola de teatre i qui és aquell qui té la
cara més dura, que no sé que dir, i entra allí per deixar el cotxe tot el dia. Aleshores, el que
volem és veure de quina forma podem fer unes autoritzacions per als pares dels usuaris de
l’escola de teatre i que puguen entrar sense cap classe de problema. I, a banda d’això,
també, la gent que està treballant en la seguretat del CADA puga visualitzar ràpidament
quins són els cotxes que entren i quins cotxes entren sense estar autoritzats.
Sra. Obiol:
El nostre prec va en relació amb la informació, estaria bé que..., per què s’ha donat
informació per part de la..., dels treballadors d’allí diferent. Per tant, estaria bé unificar
aquesta informació i poder aportar a les famílies, que vostés tenen accés directe a la
comunicació amb aquestes famílies.
Sr. Llopis:
L'última conversa que vaig tindre jo amb la mestra de l’escola de teatre va ser que anàvem a
buscar el sistema i que traslladara tranquil·litat a tots els pares perquè anàvem a buscar la
fórmula i sistema perquè pogueren entrar els vehicles tal com havien anat fent-ho fins ara.
Sra. Obiol:
(....)
Sr. Llopis:
Ja, doncs ja us haurien d’haver informat, ella us hauria d’haver informat perquè el que no pot
ser és que... Qui us està informant és l’agent de seguretat que hi ha allí, lògicament, perquè
no se sap qui..., si sou pares o no i el que cal buscar és la fórmula, simplement és això.
També ens va pillar en..., crec que les primeres vegades que va ocórrer això va ser abans
de festes i estàvem buscant la solució, però que lògicament ens van pillar les festes pel mig i
ara anem a..., aquesta setmana a deixar-ho tancat.
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Estem treballant diverses regidories perquè voldríem incorporar-ho, probablement al ROM o
a un altre reglament de la ciutat i estem treballant i, sobretot, també volen arreplegar
informes de la Conselleria de Cultura.

40. GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREC SOBRE PROBLEMES CAUSATS PER LES LLAMBORDES I RAJOLES SOLTES
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Si, yo quería hacer un ruego porque los últimos días o semanas, ha sido
mucho tiempo, de tanta lluvia se ha puesto en evidencia en la ciudad que los adoquines y las
baldosas sueltas pues han producido que cada vez que se pisa, los bajos de los pantalones,
los zapatos, se estropearan mucho, pero ahora cuando no llueva pues también son
susceptibles de que puedan haber accidentes más o menos aparatosos, entonces yo quería
solicitar como ruego que la brigada de obras y servicios lo tenga en cuenta.
Sr. Jordi Martínez:
Si, tenemos previsto un contrato que yo creo que estará…, está ya realizado el pliego de
condiciones, para adjudicar el mantenimiento de aceras y calzadas. En ese contrato se
repararan progresivamente todo lo que son los, principalmente pues todo lo que es, lo que
estaba comentando de aceras, de baldosas sueltas, las zonas de los puentes, que
complemente lo que es el trabajo de la brigada porque, por ejemplo, en épocas como estas, de
fiestas de moros y cristianos, es imposible trabajar en esas cuestiones.
Sra. Rosa García:
Muchas gracias.
41. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA SOBRE PROBLEMÀTICA EN ELS VEÏNS PER PARALITZACIÓ D’OBRES AL
BARRI DELS CLOTS
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Sembla que aquest matí al barri dels Clots hi ha hagut una
problemàtica davant de..., amb els veïns, pel tema de les obres. M’agradaria que ens
explicara què ha passat?
Sr. Jordi Martínez:
Doncs la primera notícia que he tingut jo per part del president de l’associació de veïns ha
sigut aquest matí a les 8.30 del matí, quan m’ha dit que havien paralitzat les obres dels
Clots, dels veïns, per què no se’ls feien les escomeses de particulars en l’Ajuntament; i, per
tant, anaven a parar les obres. Com que sé que vostés sabien aquests temes, per què el
president de l’’associació de veïns havia parlat amb anterioritat amb vostés, això és el que
m’ha dit per part d’ell. Jo li dic: «bé, doncs la primera notícia que tinc és aquesta». M’he
interessat pel tema i donarem el dimarts una solució a les escomeses de tot el barri dels
Clots. Tampoc no em sembla molt raonable impedir l’execució d’unes obres sobretot perquè
en el contracte de les obres no van les escomeses incloses allí; és a dir, el que s’havia
pretés és, i ho contaré perquè tots ho sàpien, que una vegada que estan els carrers oberts i
estan en alt, que la gent, particularment, cadascú d’ells, el que vulga arreglar-s’ho, una
pluvial, poguera connectar-se. És cert que l’empresa adjudicatària de l’obra ha dit que en la
seua obra no entra ningú, no siga cosa que encara..., o alguna reparació que es fera o
alguna actuació que es fera poguera afectar al conjunt de l’obra i, per tant, ells van oferir el
que jo m’he assabentat aquest matí, van oferir als veïns fer la intervenció mitjançant ells a
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:00 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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un preu que no era raonable. I jo aquest matí he parlat amb l’empresa i dic: «aquest preu és
impossible» i això hem de solucionar-ho d’ací al dimarts. La vesprada del dimarts
traslladarem als veïns quina és la solució definitiva que prendrem en aquesta situació. Però
a mi m’haguera agradat assabentar-me un poc abans.
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