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 AL PLENARI DE LA EXCMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT 

Gerard Fullana Martínez, com a portaveu de Compromís Diputació d’Alacant i a l’empar 

de lo establert en el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, vinc 

a presentar aquesta moció que trasllada en essència als càrrecs de la institució provincial 

les reivindicacions registrades al plenari dels pobles del Verger i Valll de Laguar pel Partit 

Popular:  

  

MOTIUS 

1. Que recentment s’ha tingut coneixement i així ho ha ratificat ell mateix, el sr. Bernabé 

Cano, alcalde de La Nucia i diputat provincial en esta corporació es va vacunar pel 

covid.  

2. Que aquesta acció suposa un incompliment dels protocols i indicacions de l’Estratègia 

de vacunació front al COVID.19 d’Espanya, al no respectar la prioritat dels grups de 

risc, que han de ser vacunats en primer lloc.  

3. Que açò suposa un agravi front a totes i tots els ciutadans de la província d’Alacant, 

que veuen com un dels seus representants i màxima autoritat a la seua localitat passa 

per davant de tots pel simple fet de ser l’alcalde i Diputat. Si haguera sigut un ciutadà 

sense responsabilitats polítiques no haguera rebut aquest tracte.  

4. Que a més, ha intentat involucrar a altres funcionaris i entitats públiques, afirmant 

que s’ha vacunat pel fet de prestar assistència mèdica a l’equip de futbol local o per 

ser facultatiu en la sanitat pública, extrems aquests de veracitat qüestionable i que no 

justifica tal actuació ja que els metges d’entitats esportives tampoc son considerats 

com a població de risc.  

5. Que a més, tracta de involucrar a la direcció del Centre, sense pensar en les 

conseqüències que puga tindre per als professionals. A més del dubte que suscita, ha 

provocat que s’inicie una investigació per part tant de la Conselleria de Sanitat com la 

de Polítiques Inclusives i Serveis Socials per esclarir aquest tracte de favor.  

6. Resultant que en essència totes les consideracions anteriors son idèntiques a les que 

el Partit Popular ha presentat per resoldre en el plenari de El Verger, al respecte de 

l’actuació realitzada per l’alcalde d’aquest municipi, en Ximo Coll, entenem que 

esdevindria un acte de coherència que el Partit Popular d’ací es pronunciara en el 
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mateix sentit que proposa fer-ho allí. Més quan el cas del propi Bernabé Cano 

presenta encara més agreujants.  

7. La pròpia moció del Partit Popular que sol.licita la dimissió dels càrrecs d’altres partits 

que s’han saltat el protocol de vacunació inclouria en els seus supòsits al diputat Juan 

Bautista Rosselló, en el cas que no es tracta de personal sanitari imprescindible i, per 

tant, l’obligació de la Diputació haguera sigut ubicar el seu despatx polític fora de 

l’espai de risc de contagi i no usar un dosi de vacuna per a ell i el seu equip. De fet, 

este protocol s’hagués hagut de posar en marxa des del mes de març de 2019.  

I es per tot açò que proposem que el plenari aprove el següent acord:  

- La Diputació en plenari reprova l’actuació del diputat en Bernabé Cano, per haver-se 

vacunat saltant-se els protocols de vacunació, i tanmateix sol·licita la seua dimissió.  

- La Diputació d’Alacant obrirà una investigació sobre les càrrecs polítics que han estat 

acudint al centre assistencial Doctor Esquerdo i la vacunació dels mateixos.  

 

Alacant, a 25 de gener de 2021.  


