ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
DE DATA 25 DE MAIG DE 2021
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
RUBÉN GRAU NAVARRO
REGIDORS:
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
AURELIO AMAT FAYOS
ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL
AMPARO MARTÍN BOIX
JAUME PRATS LACUESTA
Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
Mª DEL CARMEN MURILLO MIQUEL
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ
SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS

A l'Alcúdia, 25 de maig de 2021.
Essent les 19:30 hores, es reuniren telemàticament,
per videoconferència,
Corporació

al

marge

els

Srs.

membres

indicats,

en

de la
primera

convocatòria, sota la Presidència del Sr. Regidor,
Rubén Grau Navarro, i assistits per mi, el Secretari de
la Corporació, tal com indica el segon paràgraf de
l’article 46.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local: «En tot cas,
es requereix l'assistència del President i del Secretari
de

la

Corporació

o

dels

qui

legalment

els

substituïsquen»
Oberta la sessió pel Sr. President, i havent estat
comprovada l'existència del quòrum exigit per a la
vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels
següents assumptes:

SR. INTERVENTOR:
LUÍS CORRECHER NÚÑEZ

- El Sr. President excusa l’absència del Sr. Alcalde i del Regidor Bartolomé Bohigues Bisbal.
A- PART RESOLUTIVA
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de novembre,
el Sr. President preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en l’acta de la sessió
anterior, de data 27 d’abril de 2021, no produint-se cap i aprovant-se per unanimitat.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=00m51s
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Absents:
ANDREU SALOM PORTA
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL

2n.- ADHESIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS (B.3.7.2/2021/6)
- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“Atés el Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis
Lingüístics Valencians, la qual busca reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les
universitats públiques en una estructura pròpia de la Generalitat que afavorisca el treball en xarxa i
genere la màxima rendibilitat de totes les accions que conformen l’anomenat procés de normalització
lingüística.
Donat l'interés de l’Ajuntament per a adherir-se a la Xarxa, per tal d’assolir l’ús igualitari i
normalitzat del valencià en tots els sectors socials i en totes les funcions sociolingüístiques, mitjançant
actuacions d’assessorament lingüístic, promoció social, dinamització i foment del valencià, a més de totes
aquelles relacionades amb la planificació lingüística.
Atés l’informe del Tècnic de l’Oficina de Promoció del Valencià.
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es PROPOSA al Ple Municipal, previ dictamen
favorable de la Comissió Informativa corresponent, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, d’acord amb el
que es preveu en l’article 8 del Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa
Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
SEGON.- Designar al Sr. Ximo Martínez Ortiz, tècnic lingüístic de l’Oficina de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de l’Alcúdia, com a representant de l’Ajuntament de l’Alcúdia en la Xarxa
Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
TERCER.- Designar al Sr. Andreu Salom Porta, Alcalde de l’Alcúdia, o a la persona que ocupe el

QUART.- Notificar aquest acord a la Direcció General amb competències en matèria de política
lingüística.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=01m08s
3r.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INICIATIVA
DE FORMACIÓ OBERTA «AULA MENTOR» (B.3.7.2/2021/8)
- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“Vista la providència d’inici de la Regidora d’Educació, da data 11 de maig de 2021, per tal de
començar els tràmits per aprovar el conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació per al
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càrrec quan corresponga, com a suplent.

desenvolupament de la iniciativa de formació oberta denominada “Aula Mentor” posant a l'abast dels
ciutadans materials de formació amb assistència tutorial telemàtica.
Atés que el dret a l'educació dels ciutadans i el deure dels poders públics de fomentar l'accés a
la cultura i a l'aprenentatge permanent, fa necessari establir convenis que permeten complir amb les
competències pròpies de l'Administració General de l'Estat i de les Entitats Locals, afavorint l'impuls i
desenvolupament de les competències personals i professionals a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació, i combinant adequadament els aspectes educatius, culturals i de
promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies.
Atés que la iniciativa Aula Mentor, d'acord amb la seua normativa reguladora, compta amb una
dilatada experiència que supera els vint-i-cinc anys d'existència, el mateix es concep com un
mecanisme per apropar a la població i amb especial atenció a aquella, la residència de la qual es
troba allunyada dels grans nuclis urbans, d'una oferta formativa, cultural i de difusió de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
Atés l’interés de l’Ajuntament a impulsar i millorar les competències personals i professionals
de les persones adultes, promovent la cultura i la participació dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es PROPOSA al Ple Municipal, previ dictamen
favorable de la Comissió Informativa corresponent, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l'adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Alcúdia i el
Ministeri d'Educació i Formació Professional en allò referit a la formació no reglada de persones
adultes a través d'Internet amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta denominada
“Aula Mentor.”
SEGON.- Assumir totes les obligacions derivades d'aquest Conveni amb subjecció a totes les

TERCER.- Designar al Sr. Ximo Martínez Ortiz, com a responsable de l’Aula Mentor.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de qualsevol document per a l'execució del
present acord.
CINQUÉ.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Educació i Formació Professional.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=06m13s
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seues clàusules.

4t.- APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA
REACCIONA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES «MILLORA EN LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRE DE L’ALCÚDIA» (L.1.5.2/2021/8)
- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“Vista la convocatòria d'ajudes del Pla Reacciona de l'àrea de medi ambient de la Diputació
de València per a implantar actuacions relacionades amb l'energia, la mobilitat, la gestió de residus,
i el cicle integral de l'aigua. Exercici 2021.
Se sotmet al Ple de la Corporació el següent acord:
PRIMER.- Acceptar la participació de l’Ajuntament de l’Alcúdia en l’esmentada convocatòria
per a sol·licitar les ajudes de la línia per a la millora del cicle integral de l'aigua.
SEGON.- L'objecte de la present és l’execució de les obres de "MILLORA EN LA SECTORITZACIÓ
DE LA XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRE DE L’ALCÚDIA, segons la memòria
redactada per la arquitecta tècnic María José Ferri Palop per import de 20.447,88€
TERCER.- Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius indicades a l’ordre durant
el procés d’execució de les obres.
QUART.- Notificar aquest acord als departaments d’urbanisme, medi ambient i intervenció
municipals per al seu coneixement.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=15m54s
5é.- APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA
REACCIONA PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS (L.1.5.2/2021/9)

“Vista la convocatòria d'ajudes del Pla Reacciona de l'àrea de medi ambient de la Diputació
de València per a implantar actuacions relacionades amb l'energia, la mobilitat, la gestió de residus,
i el cicle integral de l'aigua. Exercici 2021.
Se sotmet al Ple de la Corporació el següent acord:
PRIMER.- Acceptar la participació de l’Ajuntament de l’Alcúdia en l’esmentada convocatòria
per a sol·licitar les ajudes de la línia per implantar Plans Locals de gestió de residus.
SEGON.- L'objecte de la present és la proposta per a la implantació, en relació a la convocatòria
d’ajudes REACCIONA, de Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR) destinada a fomentar la prevenció i
reducció de generació de residus en origen dins del terme municipal i augmentar els índexs de reciclatge
en consonància amb els objectius que marca el PIRCV i per a la redacció del document corresponent.
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- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:

L’Ajuntament de l’Alcúdia es compromet a dotar les partides pressupostàries adients per import de
15.000,00 euros per al pressupost municipal de 2021.
TERCER.- Comprometre’s a l’exacte compliment de les directrius indicades a l’ordre durant
el procés d’execució de la implantació.
QUART.- Notificar aquest acord als departaments d’urbanisme, medi ambient i intervenció
municipals per al seu coneixement.”
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=25m12s
6é.- COMPROMÍS DE CONSIGNAR EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022 ELS CRÈDITS
NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE L’OBRA “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE
L’AVINGUDA DE GUADASSUAR” (F.1.3/2021/1)
- El Sr. Secretari dona lectura del Dictamen:
“Vist el projecte redactat en relació a l’obra anomenada “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE
L’AVINGUDA DE GUADASSUAR” el qual té un cost previst de 763.854,10 euros amb I.V.A.
Vist que l’Ajuntament de L’Alcúdia compta amb una consignació al Pressupost Municipal de
2021 per 153.274,96 euros, Vist que la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través
de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica s’han aportat 200.000,00
euros en la present anualitat al finançament d’aquest projecte i que compta amb el compromís, no
ferm, d’aportació d’altres 345.000,00 euros en l’anualitat de 2022.
Així és necessari que per part de la Corporació Municipal es prenga el compromís de consignar
en el Pressupost Municipal de 2022 els crèdits necessaris per a l’execució d’aquest projecte

Considerant allò establert a l'article 21.1.ñ) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, atès
l'informe de la Intervenció de Fons de data 13 de maig de 2020.
Atès que encara no s’ha iniciat l’elaboració del Pressupost Municipal corresponent a 2022.
PROPOSE al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que s’adopte el compromís ferm de l’Ajuntament de L’Alcúdia per a la consignació
de crèdits pressupostaris per import de 437.000,00 euros, en el Pressupost Municipal de 2022 i 2023
amb la denominació 15320.62200 (AMPLIACIÓ DE VORERES AVINGUDA DE GUADASSUAR), destinats a
finançar el projecte de l’obra Vist el projecte redactat en relació a l’obra anomenada “MILLORA DE
LA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE GUADASSUAR” el qual té un cost previst de 763.854,10 euros
amb I.V.A.
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plurianual.

SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal per que es procedesca a la
inclusió del crèdit indicat en el Pressupost Municipal per a 2022.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President Andreu Salom i Porta, per a que signe aquells documents
necessaris per a l'execució del present acord.”
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 9 vots a favor (PSPV-PSOE) i 6 abstencions (PP i
COMPROMÍS).
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=31m53s
B- PART DE CONTROL
7é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA VISIBILITZACIÓ DE L’AUTISME (A.2.4.3/2021/4)
- El Sr. Juan Manuel Arnandis, del Grup Municipal PP, dona lectura al Dictamen:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 160 xiquets i xiquetes té un TRASTORN
DEL ESPECTRE AUTISTE, conegut per les sigles TEA. El trastorn de l'espectre autista és una afecció
relacionada amb el desenvolupament del cervell que afecta la manera en la qual una persona percep i
socialitza amb altres persones, la qual cosa causa problemes en la interacció social i la comunicació.
El trastorn també comprén patrons de conducta restringits i repetitius. El terme «espectre» en el
trastorn de l'espectre autista es refereix a un ampli ventall de símptomes i gravetat.
Els seus símptomes solen començar en la infància i persistir fins a l'adolescència i l'edat adulta.
L'origen d'aquest trastorn, malgrat tots els avanços de l'última dècada que han determinat diverses
claus fonamentals sobre aquest, continua sent un misteri.
El Dia de l'Autisme està instaurat com a dia mundial el 2 d'abril des de 2007 per l'Assemblea
qualitat de vida de les persones amb autisme perquè puguen portar una vida plena i gratificant com a
part integrant de la societat.
Cada any, el dia 2 d'abril, milers d'edificis i monuments emblemàtics de tot el món s'il·luminen
de blau com a mostra de suport i solidaritat amb el col·lectiu de persones amb trastorn de l'espectre
de l'autisme (TEA) i les seues famílies, iniciativa promoguda per Autism Speaks.
Com la pròpia pàgina del Dia de l'Autisme indica, entre els objectius de la seua celebració es
troben; que la consciència social sobre l'autisme cresca i, a la vegada, que existisca un major
coneixement de com, cada un de nosaltres, podem contribuir a la inclusió d'aquestes persones. També
es reclama l'aprovació i posada en marxa del Pla d'acció de l'Estratègia Espanyola en TEA.
Els Ajuntaments com a administració més pròxima a les persones hem de ser exemple d’esta
sensibilització, i primers agents en la posada en marxa de mecanismes com el dels pictogrames. Una
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General de les Nacions Unides per a posar en relleu la necessitat de contribuir a la millora de la

cosa tan quotidiana com aconseguir que els xiquets i xiquetes del nostre municipi puguen travessar el
carrer amb major seguretat i continuar treballant per a fer de l’Alcúdia un poble més inclusiu i
accessible per a tots, és el vertader repte.
Per això aquesta proposició persegueix que continuem avançant en l'ús de pictogrames que són
útils per a qualsevol ciutadà amb alguna mena de diversitat funcional o cognitiva, encara que aquesta
iniciativa es fonamente en aqueixes persones amb capacitats diferents com els menors amb autisme.
És la millor manera de combinar i promocionar la inclusió i l'accessibilitat al nostre poble ja
que aquesta acció no és només positiva per a un segment de la població sinó per a tots els veïns. És
clar que els xiquets i xiquetes podran creuar amb més seguretat, i que a més el públic objectiu com
les persones amb capacitats diferents el tindran més fàcil però és que aquesta mesura és útil per a
qualsevol veí amb alguna mena de discapacitat.
Un pictograma és un punt d'unió entre paraula i imatge. Un reforç visual que facilita de
manera senzilla i econòmica un llenguatge senzill capaç de resoldre situacions del dia a dia de
persones amb capacitats diferents.
Associar paraula i imatge és la millor forma per a desenvolupar un llenguatge que és fàcil
d'entendre i que pot ampliar-se a altres aspectes que faciliten el quotidià.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
1.- Instar l'Ajuntament de l’Alcúdia que seleccione els passos més pròxims als centres escolars,
a través dels departaments implicats, i pinte els pictogrames en la primera franja blanca del pas,
perquè menors amb autisme tinguen una major facilitat per a la seua comprensió.
2.- Instar l'Ajuntament de l’Alcúdia, que en fases posteriors, promoga la inclusió de

3.- Instar l'Ajuntament de l’Alcúdia a sumar-se, cada 2 de abril, a la iniciativa popular que ja
en 2019 va aconseguir a Espanya que s'il·luminaren de blau més de 350 edificis, entre ells
l'Ajuntament de València i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Per a això es proposa realitzar qualsevol
acció visual que contribuïsca a “tenyir de color blau” la façana de l'Ajuntament.
4.- Instar l'Ajuntament de l’Alcúdia a la creació d'una guia didàctica amb la finalitat de formar
sobre el significat dels dibuixos i sensibilitzar sobre la importància de la integració, donant visibilitat
a les persones amb capacitats diferents.
5.- Realitzar una campanya comunicativa des dels mitjans municipals informant la població
sobre l'adopció d'aquesta iniciativa, amb l'objectiu de contribuir a la visibilització del TEA.»
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pictogrames davant dels passos de vianants situats en tot el terme municipal.

https://player.vimeo.com/video/555119899#t=53m18s
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Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

8é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN SUPORT A LA INICIATIVA PER ELABORAR UNA LLEI QUE
GARANTISCA EL DRET D’HABITATGE (A.2.4.3/2021/4)
- La Sra. Vero Roig, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, dona lectura al Dictamen:
«Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció per a la seua
consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
El Govern està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge, l'esborrany de la qual entrarà al
Consell de Ministres i es remetrà al Congrés per al seu debat i aprovació.
Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la nova Llei ha de
protegir i garantir de manera efectiva el Dret a l'Habitatge en tot el territori. I en aquest sentit ha de
suposar un avanç històric en la cobertura d'aquest dret fonamental.
La crisi residencial és innegable: més de 32.000 persones sense casa vivint al carrer; 12 milions de
persones en risc d'exclusió social; més d'1 milió de desnonaments entre 2008 i el tercer trimestre del 2020,
molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una legislació contrària als estàndards europeus,
sense importar que hi haguera menors o persones majors dependents. Una crisi residencial que afecta
igualment als veïns i veïnes de l’Alcúdia.
A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament d'habitatge
i subministraments bàsics; i altres milers de llars joves ni tan sols poden constituir-se. De fet, únicament el
18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les enormes dificultats per a accedir i mantindre
un habitatge estable.
A l'Estat espanyol els habitatges socials representen un 2,5% del parc d'habitatges principals, res a
veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn (Holanda 30%, Àustria 24%, el Regne

La majoria social porta molts anys suportant una situació de vulneració dels drets humans, front als
qui anteposen els seus beneficis privats per damunt dels drets de les persones, com és en aquest cas el
Dret a l’Habitatge. És el moment de què les Administracions Públiques assumisquen la seua responsabilitat
i complisquen amb el seu deure de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per a assegurar la
integritat física, la dignitat, l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes ens
mereixem.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia l’adopció
dels següents acords:
1) Donar suport a la Iniciativa Ciutadana per una Llei que garantisca el Dret a l'Habitatge incloent,
com a mínim, les següents mesures d'aplicació directa en tot el territori:
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Unit 17,6%, França 16,8%).

1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequada com a
dret subjectiu, garantint que aquesta protecció siga efectiva i evitant que cap persona es
quede al carrer sense llar.
2. Stop als desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat,
així com l'obligació de lloguer social estable per als grans propietaris; i en la resta de casos,
reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.
3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del conjunt
d'habitatges en vint anys, fent front a l'emergència residencial de manera prioritària.
4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del
territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per a donar protecció i estabilitat als
inquilins del conjunt del país.
5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions, per a
evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.
6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar
mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.
7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins a arribar a
la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal.
Assignació d'una part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.
8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.
2) Donar trasllat de la present moció acords al Govern de l’Estat, al Ministeris de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i a la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca de València.»
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 11 vots a favor (PSPV-PSOE i COMPROMÍS) i 4

https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h04m15s
9é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB MOTIU DEL 2 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’ASSETJAMENT ESCOLAR (A.2.4.3/2021/4)
- La Sra. Rosa Martínez, del Grup Municipal PSPV-PSOE, explica el Dictamen:
«La Llei orgànica d'Educació estableix entre els principis i fins de l'educació la transmissió i
posada en pràctica de valors que afavorisquen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania
democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia; que ajuden a superar
qualsevol tipus de discriminació i que fomenten l'educació per a la convivència, el respecte, la
prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests, i l'educació per a la no-violència en tots els
àmbits de la vida personal, familiar i social (i especialment en el de l'assetjament escolar i
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abstencions (PP).

ciberassetjament) amb la finalitat d'ajudar l'alumnat a reconéixer i a reaccionar enfront de tota forma
de maltractament, abús sexual, violència o discriminació.
D'entre les moltes definicions que existeixen de l'assetjament escolar o (bullying, del terme
anglés bully, que significa pinxo), l'Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, entén l'assetjament escolar “com el maltractament psicològic, verbal o físic patit per
un alumne o alumna en l'àmbit escolar derivat de factors personals (físics, psicològics, d'orientació i/o
identitat sexual) o col·lectius (factors ètnics, grup social, religiós) de manera reiterada i al llarg d'un
període de temps determinat”.
Segons un estudi que aborda la percepció de la societat sobre aquesta mena d'intimidació, que
es presenta amb motiu del Dia Internacional contra l'assetjament i que inclou l'opinió dels xiquets i
joves després dels canvis derivats de la pandèmia, més de dues de cada deu xiquets reconeixen
davant dels seus pares haver sigut víctimes de "bullying" i només un de cada tres assetjats declaren
haver rebut suport per part del centre educatiu.
Aquestes xifres revelen la imperiosa necessitat que el projecte educatiu de cada centre
dissenye un pla de convivència. Construir un ambient de convivència escolar adequat és una
responsabilitat compartida i assumida per tota la comunitat educativa. En aquest sentit, es fa també
necessari diferenciar el conflicte del bullying. Les principals característiques que defineixen a aquest
últim és l'existència d'una intencionalitat de fer mal , la recurrència dels fets dins i fora del centre i
trobar-se amb una relació de poder desequilibrada entre les persones emissores i les víctimes
d'assetjament.
També cal ressaltar la importància de donar visibilitat als tres tipus de rols participants en
tota situació d'assetjament: la víctima, la persona assetjadora i el públic passiu observador de la
situació de maltractament.

PROPOSTES D'ACORD
1. Adherir-nos a la campanya Alerta Convivència! de la Diputació de València per a dotar als
centres escolars de mecanismes per a l'educació en el respecte i en la diversitat en els entorns
educatius.
2. Que els ajuntaments promoguem els materials d'aquesta campanya en els nostres centres i en
el nostre municipi perquè tota la societat se sume a aquesta iniciativa per l'empatia, el
respecte i la convivència.
3. Promoure accions sobre l'ús de les noves tecnologies en l'adolescència per a prevenir el
ciberassetjament.
4. Impulsar campanyes de prevenció i intervenció sobre la violència de gènere en l'adolescència.
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Per tot l'anterior, proposem les següents propostes de resolució:

5. Difondre un codi de bones pràctiques sobre la convivència escolar, a través de materials que
siguen útils per al conjunt de la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies).
6. Desenvolupar programes de sensibilització que capaciten a l'alumnat a participar de manera
constructiva en els conflictes i viure la diferència com una font de riquesa, oportunitat i
diversitat.
7. Dissenyar estratègies en els centres que aborden aquesta xacra social des d'un enfocament
profundament educatiu i no merament sancionador amb la finalitat d'aconseguir que la
comunitat educativa se senta commoguda amb el sofriment d'uns altres.
8. Instar les administracions públiques que es destinen els fons suficients per a abordar amb èxit totes
les mesures que s'incloguen en el pla estatal per a l'Ensenyament i Aprenentatge de la Convivència
Escolar i Combatre l'Assetjament Escolar.»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h18m36s
10é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PERQUÈ CONDECOREN AMB L’ALTA DISTINCIÓ DE LA
GENERALITAT A ENRIC VALOR (A.2.4.4/2021/2)
- La Sra. Mercé Sampedro, del Grup Municipal Compromís per l’Alcúdia, dona lectura al Dictamen:
«Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció per a la seua
consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
Enric Valor (Castalla 1911-València 2000) és una de les figures destacades de la cultura valenciana.
Una de les personalitats que s’encarregà de recuperar la tradició, la cultura i la llengua del País Valencià

Enric Valor s’estimava la nostra llengua i el nostre país, que també era el seu, i d’eixa estima es
desencadena tota la producció literària, cultural, lingüística i política que durant el segle XX fou prolífica.
Una estima que és motor d’accions transformadores, accions concretes per a reconstruir una terra desfeta
pel franquisme i que a dia de hui suposen una aportació cabdal al patrimoni valencià i a la societat
valenciana.
Per una banda hi ha la vessant gramàtica i lexicogràfica valenciana, en la qual Enric Valor destaca
per la seua tasca per la normativització i divulgació del valencià. Valor participà en l’elaboració del
Diccionari català-valencià-balear i publicà obres de lingüística com: Curso de lengua valenciana (1961),
Millorem el llenguatge (1971) o La flexió verbal (1983), entre d’altres.
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quan més falta li feia, després d’una anguniosa dictadura de 40 anys de prohibicions i persecució.

Per altra banda, la seua estima per la cultura popular el converteix en el gran caçador de les
rondalles de la nostra terra que les aglutina totes en Rondalles Valencianes, obra per la qual tots el
coneixem. Rondalles Valencianes és un treball basat en la recopilació de les narracions presents a la
tradició oral valenciana i té un doble valor literari i patrimonial ja que ha permès conservar les rondalles i
projectar-les més enllà de les nostres fronteres.
No obstant, la seua obra literària no es va limitar sols a les Rondalles Valencianes i és més extensa.
Narracions, contes i novel·les com L’ambició d’Aleix o la trilogia del Cicle de Cassana són altres exemples
de la seua aportació en este àmbit.
Pel que fa a la seua vessant més política, el compromís de Valor amb la seua llengua i cultura el
mouen a participar dels moviments valencianistes de la segona república en la qual va reclamar
l’autonomia per al País Valencià. Després, amb el començament de la Guerra Civil i la instauració del
franquisme, Enric Valor pateix la censura, la repressió i l’empresonament, de 1966 a 1968.
Amb la conquesta de la democràcia, Valor rep el reconeixement per la seua gran tasca i rep el
Premi de les Lletres Valencianes de l’Ajuntament de València al 1985, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes al 1987, a més de ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de València al 1993, per
la Universitat de les Illes Balears al 1998, per la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant i la
Universitat Politècnica de València al 1999, entre d’altres reconeixements.
També fou en este moment, quan el poble valencià demana democràcia i autogovern, quan
nombrosos carrers i espais públics de tot el territori valencià, entre ells a l’Alcúdia, van rebre el nom

Amb tot, Enric Valor hi ha un reconeixement que no va aconseguir mai i que és de justícia que se li
atorgue: l’Alta distinció de la Generalitat Valenciana. Valor compleix amb escreix el requisits que marca
l’Alta Distinció i que s’atorga cada any per la diada nacional valenciana, el 9 d’Octubre. La societat
valenciana estem a temps de corregir esta anomalia. Enric Valor mereix l’Alta Distinció de la Generalitat
Valenciana.
Per tots estos motius, des del Grup Municipal de Compromís per l’Alcúdia es proposa al Ple
l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Instar la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits perquè Enric Valor siga condecorat amb
l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana.»
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d’Enric Valor, sent este un exercici de memòria que no es pot ni es deu esborrar.

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h27m23s
11é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES
AFIRMACIONS RECOLLIDES EN L’ARTICLE 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN
RELACIÓ A L’ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES (A.2.4.4/2021/2)
- El Sr. Jaume Prats, del Grup Municipal PSPV-PSOE, dona lectura al Dictamen:
«Entenem la recent declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a
Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial impulsada pel Ministeri de Cultura i
Esport com un avanç importantíssim quant a la conservació, protecció i difusió d'un bé cultural que
com se sap, està fortament arrelat en la nostra societat, per la qual cosa considerem aquesta
declaració com un fet de summa importància per al nostre col·lectiu. No obstant això, arran de la
publicació en el BOE de 6 de maig de 2021 del Reial decret 229/2021 de 30 de març, concretament
sobre la frase en la qual s'afirma que: “L'origen de les bandes de música valencianes es deu a un
moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes (Clavé), moviment que va entrar a València
via Reial Societat d'Amics del País.”, manifestem que:
La frase en sí mateixa resulta errònia, a més d'incompleta, al no recollir tota la informació
sobre l'origen real de les societats musicals. En aquest sentit, es vol incidir en diferents aspectes que
qüestionarien tal afirmació i que venen confirmats per les diferents investigacions (articles, tesis
doctorals, llibres, etc.) que sobre el fenomen de les bandes de música valencianes s'han realitzat tant
per especialistes de la Comunitat Valenciana com de fora1.
Per això, i sobre la base dels arguments que més endavant s'exposen, en nom de l’Ajuntament
de l’Alcúdia, amb la finalitat d'evitar males interpretacions en una publicació tan important per al

1 ADAM FERRERO, B.: Las bandas de música del mundo, Madrid, Sol Editorial, 1986 y “Bandas”, en CASARES, E. (dir.): Diccionario de
la música española e hispanoamericana, vol. 2, Madrid, Fundación Autor-Sociedad General de Autores y Editores, 1999, pp. 133-160.
ASENSI E.: Música i societat. El fenomen de les bandes de música valencianes en la cultura del segle XIX i principi del XX, tesis
doctoral, Universitat de València, 2010; Música. mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX, Publicacions Universitat
de Valencia, 2013; Bandes i bàndols. Les arrels del fenomen musical llirià. Universitat de València-Ajuntament de Llíria, 2017; “Las
bandas de música en la democratización de la cultura musical decimonónica” en RINCÓN, N. y FERREIRO, D. (eds.). Bandas de música:
contextos interpretativos y repertorios. Madrid, Libargo, 2019, pp. 21-34; “Las bandas de música en la Valencia republicana.
«Auténticos vehículos de cultura popula”, en BALDÓ, M. y BOTELLA, A.M. (eds.). El desafío de la cultura moderna. Música. educación
y escena en la Valencia republicana (1931-1939), Publicacions de la Universitat de València, 2020, pp. 147-162. ASTRUELLS, S.: La
Banda Municipal de Valencia y su aportación a la historia de la música valenciana, tesis doctoral, Valencia, Universitat de València,
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 2003. CASARES, E. y ALONSO, C. (coords.): La música española en el siglo XIX,
Universidad de Oviedo. Servicio de publicaciones, 1995. CLIMENT, J.: Historia de la música contemporánea valenciana, València, Del
Cenia al Segura, 1978 e Historia de la música valenciana, València, Rivera Mota, 1989. CUCÓ, J. (dir.): Músicos y festeros valencianos,
Generalitat Valenciana, 1993. GALBIS LÓPEZ, V.: “La música instrumental y vocal de la primera mitad del siglo XIX”, en VVAA:
Historia de la Música de la Comunidad Valenciana, Levante, Valencia, 1992; “La educación musical española en el siglo XIX: el caso
valenciano”, Eufonía, núm. 17, octubre 1999, pp. 79- 88 y “Bandas” en CASARES, E. (dir.): Diccionario de la música valenciana, vol.
1, Madrid, Iberautor, 2006, pp. 89-97. LABAJO, J.: “Las entidades musicales durante el período romántico en España”, Cuadernos de
música, núm. 2, 1982, pp. 27-35. LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, E.: 100 años de música valenciana (1878- 1978), València, Caja de
Ahorros, 1978. LUZ, P., ROS, F. y CUCÓ, J.: “Las sociedades musicales de Llíria: un ejemplo extremo y paradigmático”, en CUCÓ, J.
(dir.): Músicos y festeros valencianos, Generalitat Valenciana, 1993. PASCUAL, J.R.: “Las bandas de música: de la tradición a lo
contemporáneo”, Eufonía, Barcelona, núm. 18, enero 2000, pp. 21-29. RUIZ DE LIHORY, J.: La música en Valencia. Diccionario
biográfico y crítico, Valencia, Domenech, 1903. RUIZ MONRABAL, V.: Historia de las Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana: les bandes de música i la seua federació, València, Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana,
1993.
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nostre moviment com és la pròpia declaració de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural

Immaterial, sol·licitem al Ministeri la correcció d'aquesta cita, ja que no s'ajusta a la realitat, sent
substituïda per la que proposem a continuació:
“En els seus més de dos-cents anys d'història, donada la magnitud del fenomen i el seu gran
arrelament territorial i social, es fa complicat rastrejar l'origen de cadascuna de les bandes existents
a la Comunitat Valenciana2. Amb tot, els investigadors apunten com a causes principals de sorgiment
del fenomen bandístic la influència religiosa, la militar i, en menor mesura la política.” 3
Això es fonamenta en els següents aspectes:
La importància del factor religiós en l'aparició de les bandes hauria de buscar-se en l'educació.
Les capelles de música de catedrals, esglésies i convents van constituir fins al segle XIX l'espai per
excel·lència de l'ensenyament musical.
Aquells que en formaven part sovint es van erigir en professors. Per tant, no resulta estrany
que en nombroses ocasions trobem un religiós que es fera càrrec d'una agrupació musical civil.
Si a això sumem que el liberalisme va posar en marxa mesures de desamortització i de
exclaustració tenim que alguns músics es van quedar sense treball, ja que l'Església no podia
mantindre sovint l'activitat musical, i es van dedicar a tocar en cafés o a col·laborar en naixents
agrupacions musicals civils.4
Ara bé, si efectivament el factor religiós va ser important en la formació de bandes en el segle
XIX, no s'han de menysprear altres elements que també van tindre la seua importància: les músiques
militars. Ja en les diferents guarnicions militars del segle XIX, es cultivava l'art musical en agrupacions
formades per instruments de vent i percussió que passarien a denominar-se «músiques». Des de la
seua creació, les bandes militars van ser organismes fortament qüestionats sobretot per les autoritats
i la mateixa institució militar que les veien, en determinats moments de penúria econòmica, com a
elements prescindibles en el cos armat. Aquest menyspreu es reflectiria en el lent procés d'assimilació
rebia poca remuneració econòmica mensual i així, els músics es van veure obligats, si volien
augmentar els seus sous, a tocar fora de la caserna per a obtindre guanys superiors.
No obstant això, l'eixida de les bandes de les casernes en el segle XIX vindria no sols motivada
per aquest context, sinó també pel context social i cultural que es va inaugurar en l'època i que
demandava un tipus d'oci dirigit majoritàriament al nou públic burgés. Els parcs, passejos i els cafés
serien en aquest sentit els llocs on les anomenades “músiques militars” desenvoluparien un tipus de
tasca allunyada d'aquella que realitzaven en les casernes. 6 És per aquest motiu pel qual s'havien de
proveir d'un repertori adequat als nous llocs d'execució i en conseqüència de músics preparats que ho
2 ASENSI, E.: Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX, PUV, 2013, p. 69.
3 GALBIS, V.: “Bandas” en CASARES, E. (dir.): Diccionario de la música valenciana, vol. 1, Madrid, ICCMU, 2006, pp. 89-97.
4VIRGILI, M. A.: “La música religiosa en el siglo XIX español», Revista Catalana de Musicología, núm. II, 2004, pp. 181-202. ORIOLA,
F.: “Temps de músics i capellans: L’influx del motu proprio Tra le sollicitudini a la diòcesi de València (1903-1936)”, Bitàcola Musical,
núm. 2, 2011, Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
5 PUELL DE LA VILLA, F.: Historia del ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
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de les músiques com a cos auxiliar de l'exèrcit. 5 A conseqüència d'aquesta escassa acceptació, es

saberen interpretar. La manera de desfilar i els uniformes que prompte es van convertir en la seua
senya d'identitat, és un préstec de les anomenades «músiques». Les diferents guerres que van
esdevindre en el territori valencià durant el segle XIX serien l'escenari que podria propiciar aquests
contactes.
Juntament amb l'element religiós i militar, s'esmenta la influència política. I és que, sobretot
quan ens trobem en una localitat on existeixen dues bandes de música, que a més estan enfrontades,
resulta temptador atribuir les divergències en el fet polític. Contextualitzant aquest element en el
segle XIX, amb la política en mans de cacics-conservadors o lliberals intentant recollir el major
nombre de vots possibles, no és complex imaginar determinades adscripcions. Cal tindre en compte
que les bandes eren un espai de sociabilitat de primer ordre amb un bon grapat de simpatitzants. És
aquesta força que van representar en les poblacions on van existir, la mateixa que van aprofitar els
elements polítics «no per amor a l'art, sinó pels vots que podien representar i la influència que podia
aportar a favor del grup pel qual la Banda s'inclinara.»7 Així que, de manera general, les bandes van
ser més aprofitades que creades pels grups polítics d’aquell temps; amb tot, pot haver-hi algunes
bandes que foren creades a tenor d'influències de corrents polítics huitcentistes.
Ara bé, la popularització que han aconseguit al llarg dels segles, no pot explicar-se només
al·ludint a elements religiosos i militars. Fan falta altres tipus de vincle que expliquen que hagen
perdurat i augmentat cada any la seua presència. I apareix el vincle de la festa. No es concep en el
territori valencià una festa sense música, no es concep una festa sense banda de música. De fet, si en
aquest mateix moment elaborem un mapa per a esbrinar en quina comarca hi ha més bandes, les
trobaríem en aquelles comarques que tenen una tradició fallera i en aquelles amb festes de Moros i
cristians; elements de forta arrel identitària valenciana.8
Com veiem, causes variades en l'origen de la majoria de bandes (ja que hi ha bandes que
presenten datacions anteriors) que van trobar en les transformacions huitcentistes el terreny idoni per
en la seua majoria agrupacions de tipus amateur, sostingudes per la societat civil, que havien nascut
allunyades dels focus urbans on la influència d'una altra mena de societats culturals huitcentistes no
arribava, i que es van convertir en espais de cultura i sociabilitat. Unes bandes que no van ser alienes
al tots els canvis socioeconòmics i polítics de finals del segle XIX, com tampoc ho van ser les diferents
agrupacions corals que es van estendre per diferents territoris amb orígens diversos i que van
anticipar el que posteriorment coneixeríem com a societat de masses. Una riquesa de fenòmens
associatius, com s'observa, amb un desenvolupament propi que atén el particular context de
sorgiment de cadascun d'ells.

6 ASENSI E.: Música i societat. El fenomen de les bandes de música valencianes en la cultura del segle XIX i principi del XX, tesis
doctoral, Universitat de València, 2010, p. 341.

7 D.J.C.: “Consultas”, Boletín Musical dedicado a las bandas de música, València, núm. 5, 1928, pp. 9-10, p. 9.
8 CUCÓ, J. (dir.): Músicos y festeros valencianos, València, Generalitat Valenciana, 1993, p. 24-25.
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a sorgir. Així doncs, les bandes de música valencianes, declarades Patrimoni Cultural Immaterial, són

A tenor de tot allò exposat, sol·licitem aquesta correcció en el Decret del BOE pel qual es
declara a les societats musicals de la Comunitat Valenciana Manifestació Representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial.»
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h38m29s
12é.- DONAR COMPTE DEL DECRET Nº748/2021 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 (F.1.8/2021/1)
- El Sr. Secretari exposa la legislació aplicable respecte al tràmit a seguir en l’aprovació de la
liquidació del Pressupost Municipal de 2020, text de la qual és el següent:
“Vist que la liquidació del Pressupost Municipal de 2020 de l’Ajuntament de L’Alcúdia ha estat
confeccionada de conformitat amb el que disposa l'article 191 i següents de Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles 89 i
següents de el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
Vistos els estats comptables continguts en l'expedient i, especialment, les liquidacions del
Pressupost de despeses, d'ingressos, resultat pressupostari i romanent de tresoreria.
Vist l'informe emès per l'Interventor sobre la liquidació del Pressupost de data 22 d’abril de 2021,
sobre estabilitat pressupostària, regla de despesa i volum de deute, que consta en l'expedient.
En virtut de les competències que atribueix l'article 191.3 de l'esmentat Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, RESOLC
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de L’Alcúdia, corresponent
a l'exercici 2020, les dades del més significatius són els següents:

Drets reconeguts nets per capítols en 2020:
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ESTATS DE LA LIQUIDACIÓ:
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Obligacions reconegudes netes per capítols en 2020:

ESTAT RESULTAT PRESSUPOSTARI

SEGON.- Aplicar per al càlcul dels Saldos de Cobrament Dubtós per a la liquidació de l’exercici
2020 els percentatges indicats en l'article 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- (EDL 2004/2992), Per
tant, no cal incrementar més els saldos de cobrament dubtós.
TERCER.- Que es done compte a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que se celebre.
QUART.- Que es remeta còpia de la liquidació aprovada a l'Administració de l'Estat i de la
Comunitat autònoma.”
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h50m14s
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ROMANENT DE TRESORERIA

13é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 743 fins a 924 de data 22 d’abril a 19 de maig de 2021.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h51m34s
14é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS
El Sr. President, justifica la urgència per a tractar el següent assumpte en el fet que, encara que
era un punt preparat per a tractar-lo prèviament en la Comissió Informativa corresponent, no havia arribat
el text corresponents al correu electrònic dels regidors dels Grups PP i Compromís per l’Alcúdia.
Prèvia declaració d’urgència, amb 13 vots a favor (PSPV-PSOE i PP) i 2 abstencions
(COMPROMÍS), d'acord amb l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 novembre de
1986, es passa a l’estudi del fons de l’assumpte.
14.1.- MOCIÓ PEL DIA CONTRA LA LGTBIFÒBIA
- La Sra. María José Retamino, del Grup Municipal PSPV-PSOE, dona lectura a la Moció:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra la Lesbofòbia, Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia
(LGTBIFòbia), com denominem a la discriminació, persecució, exclusió o fustigació basada en l'orientació
sexual i la identitat de gènere respectivament, i que va ser reconegut a Espanya pel Govern mitjançant
Acord del Consell de Ministres de 26 de juny de 2009.
A més, aquest 17 de Maig, es commemora que fa 31 anys que es va eliminar l'homosexualitat de la
llista de malalties mentals per part de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, és un dia per a lluitar i

Segons el Ministeri de l'Interior, la xifra de delictes d'odi a Espanya en el 2019, que és l'última
estadística vigent, va ascendir a 1.706 delictes i infraccions administratives, això suposa un augment del
6,8% respecte a l'any 2018. D'aqueixos delictes d'odi, els que ataquen l'orientació sexual o la identitat de
gènere suposen el 16.3% del total, és més, en el propi informe destaca que aquest tipus de delictes han
augmentat.
La igualtat formal de les persones LGTBI està garantida pel nostre ordenament jurídic. En el nostre
territori especialment per la llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones
LGTBI.
No obstant això, les dades demostren que la igualtat real encara podem i devem millorar-la. Així
doncs, hem de continuar treballant com a administració local per a garantir-la. Al cap i a la fi, és la nostra
labor defensar els drets de les persones LGTBI, perquè suposa defensar els drets humans.
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visibilitzar la discriminació que ha patit i continua patint el col·lectiu LGTBI.

Enguany, desgraciadament marcat per la pandèmia de la COVID-19, ha afectat de manera especial
als col·lectius més vulnerables, també al col·lectiu LGTBI. Hem vist com el confinament ha agreujat
problemàtiques ja existents del col·lectiu LGTBI. Situacions molt conflictives, sobretot entre les persones
més joves, dins de les seues llars quan no respecten la seua orientació sexual, augment de la violència
intragénere, augment del sentiment de soledat no desitjada en un col·lectiu que viu ja de per si mateix en
soledat de manera considerable.
De manera més específica considerem que l'actual tramitació i aprovació definitiva de Llei
d'igualtat de Tracte i no discriminació ofereix un nou i important avanç normatiu i brinda eines concretes
per a treballar per a previndre la discriminació cap a les persones LGTBI. El nostre país ja va ser pioner a
aprovar la llei del Matrimoni igualitari en 2005, permetent a les persones del mateix sexe casar-se. En
aqueix moment i amb aquesta decisió el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va dignificar la nostra
societat i ens va fer referents a nivell internacional. Som conscients que aconseguir un dret en molts casos
no és consolidar-lo, i per això hem de continuar reivindicant sense oblidar que la lluita segueix, més en
aquests moments en què les polítiques de la ultradreta han entrat en les nostres institucions i s'han
convertit en altaveus de l'odi cap a les persones LGTBI i molts altres col·lectius. No podem oblidar que
aqueixa ultradreta vol implantar l'anomenat “pin parental” que no permetrà una educació en igualtat per a
crear una societat que fomente el respecte i la igualtat.
Tots els avanços reeixits durant la democràcia en drets de les persones LGTBI, s'estan posant en
qüestió per discursos d'odi emanats per partits polítics de l'extrema dreta. Com a partit socialista, no
permetrem ni un pas arrere en aquests drets que, recordem, són drets humans. No hem d'oblidar que les
persones LGTBI continuen sent perseguides amb penes de presó en més de 70 països, i fins i tot, amb pena
de mort en més de 6 d'ells. Enfront d'aqueixa lgtbifobia d'estat, el nostre municipi, demostra el seu
respecte i compromís amb la diversitat i els drets humans.
L'administració local és fonamental per a combatre la discriminació per orientació sexual i
forces amb altres institucions com la Generalitat Valenciana, és la nostra labor protegir la ciutadania
LGTBI.
Per tot allò exposat amb anterioritat,el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de l’Alcúdia
proposem al Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Aquest ajuntament mostra el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI i condemna tots aquells actes
i manifestacions que els discriminen per la seua orientació sexual i identitat de gènere.
2. Aquest municipi es compromet a l'impuls de campanyes de sensibilització i promoure mecanismes
de suport i respecte.
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identitat de gènere atés que és la institució pública que treballen més prop de la ciutadania. Conjuminant

3. Instar aquest ajuntament que duga a terme la implementació de les següents mesures, amb el
compromís de continuar ampliant-les a fi de garantir la igualtat de tracte a gais, lesbianes,
bisexuals, transsexuals i intersexuals. Les mesures indicades són:
a) Celebració de totes les dates importants del calendari LGTBI.
b) Implementació d'un pla de diversitat per al municipi.
c) Adquisició de bibliografia LGTBI a la biblioteca pública.
d) Formació en diversitat per a personal de l'ajuntament.
e) Formació en delictes d'odi per a Policia Local.
f)

Elaboració d'una programació cultural que ajude a visibilitzar i sensibilitzar en matèria de
diversitat.

g) Reconeixement i visibilització de persones rellevants del municipi que siguen referent en
matèria de diversitat.
h) Elaboració d'un protocol d'actuació que facilite, en l'àmbit de les competències municipals, el
canvi de nom a persones trans, en tota aquella documentació municipal concorde a la llei.
i)

Inclusió de dones lesbianes, trans i bisexuals en les activitats i serveis que s'oferisquen des de
l'àrea d'igualtat.

4. Aquest ajuntament treballara, en la mesura que siga possible, en els centres educatius, les
diferents administracions i també en els centres de majors la formació sobre la diversitat sexual.
5. Instem el govern d'Espanya que continue treballant i fomente l'asil i refugi a persones LGTBI
perseguides als seus països d'origen.
6. Que el Govern d'Espanya continue impulsant una llei per a la igualtat de tracte i no discriminació
del col·lectiu LGTBI, abordant de manera integral els obstacles per a l'exercici de la seua plena
ciutadania i atenent de manera específica les necessitats de les persones trans.»

https://player.vimeo.com/video/555119899#t=1h51m52s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/555119899#t=2h07m54s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les
21:58 hores, raó per la qual, als efectes que estableix el Reglament d’Organització, funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estenc la present i de tot done fe.
Document signat electrònicament com s'especifica al marge.
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Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

