
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
________________________

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERN

Estefanía Blanes León, regidora i portaveu de Guanyar Alcoi a l’Ajuntament d’Alcoi, d'acord amb

l'article  97  del  Reglament  d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,

formula davant la Comissió Informativa de Governació i Règim Intern el següent:

RÈGIM JURÍDIC

 En  quant  al  trasllat  dels  Jutjats  a  l’edifici  Verge  Maria:  En  febrer,  amb  la  visita  de  la

Consellera de Justícia Gabriela Bravo, es va anunciar que el trasllat dels Jutjats es faria

efectiu en 3 o 4 mesos, és a dir, en maig o juny. A finals del mes de juny, la regidora de

Règim Jurídic Lorena Zamorano anunciava la intenció de què “al llarg d’aquests dos mesos

es faça el trasllat definitiu”. A finals d’agost, quan hauria d’estar realitzant-se el trasllat, ens

van anunciar  que es  tornava a  retardar  el  trasllat  i  que  es  formalitzaria  en octubre  o

novembre. En novembre, de nou, es va anunciar que el trasllat es realitzaria l’any vinent, és

a dir, en 2017:

- Quan es preveu el trasllat definitiu i real dels Jutjats a l’Edifici Verge María?

-  Hi  ha controvèrsia  entre els  col·lectius de la judicatura pel  trasllat?  En cas  afirmatiu,

quins?

Tenint en compte que els Jutjats es van construir de forma “obscura, opaca i il·legal” en

paraules  de Toni  Francés  l’any 2011 [Sánchez,  Isabel  (03.02.2011).  Un informe jurídico

considera ilegal la inversión en el juzgado. Ciudad de Alcoy. 8.988. Pàg. 11] i sabent que

Toni Francés disposa d’un informe del Doctor en Dret Administratiu Gabriel Doménech que



assevera en  què es van reformar de forma il·legal:

Es té previst demanar responsabilitats patrimonials per aquesta irregularitat en la reforma

de l’edifici? En qualsevol cas, per quina raó?

Estefania Blanes León

Alcoi a 18 de gener de 2017


