
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
________________________

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

Estefanía  Blanes  León,  regidora  i  portaveu  del  Grup  Municipal  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  Dinamització  Econòmica  i  Gestió

Estratègica el següent:

 Respecte a la tramitació del PGE i el període d’al·legacions públiques:

- Quantes al·legacions s’han presentat?

- Quin és el període d’avaluació i contestació d’aquestes?

-  El  regidor  Manolo Gomicia va prometre els  Grups Municipals  que disposarien del  Pla

detallat -el qual ja està redactat- mentre se celebrava el període d’al·legacions. Finalment

aquest Pla no es va traslladar als Grups Municipals:

Quines han sigut les raons?

Quins terminis té previstos el  regidor d’urbanisme per facilitar  el  Pla detallat  als Grups

Municipals de l’Ajuntament d’Alcoi  i  per consensuar aquest document amb les diferents

forces polítiques?

 En  la  reunió  explicativa  del  Pressupostos  Municipals  del  dia  23  de  desembre,  a  una

pregunta de Guanyar Alcoi, el regidor Manolo Gomicia va contestar que s'havia fet una

valoració econòmica per a la reparació de les aigüeres del Polígon Industrial Santiago Payà,

volem còpia de la valoració y el plà per fer-la possible: finançament i terminis  probables.

 Al respecte de les mesures correctores previstes en la declaració d’impacte ambiental del



projecte d’urbanització del Polígon Industrial Santiago Payà, el regidor Manolo Gomicia va

afirmar literalment en la sessió plenària del 25 de gener de 2016 que «anem a instar la

Conselleria que es facen els informes necessaris per adequar el Santiago Payà. Anem a

demanar a Hansa Urbana que faça els treballs que són obligatoris i que haja de fer per a

l’adequació del polígon Santiago Payà. I, per una altra banda, informar, ja que estic ací i a

voltes cada u diu la seua, informar que hui hi ha hagut una reunió amb la Conselleria per a

tractar l’accessibilitat del pont del polígon del Santiago Payà i hi ha una voluntat ferma de la

Conselleria, de la Direcció General d’Aigües, per a solucionar-ho prompte».

- Hi ha hagut algun avanç des de fa quasi un any fins al dia de hui en aquest tema?

- Quines reunions, gestions i/o encontres s'han fet al respecte per donar solució a aquest

problema? En cas afirmatiu voldríem conèixer el resultat d'aquestes i, en cas de disposar de

nous informes o documents al respecte, demanem còpia d'aquests.

-  Quins terminis es marca l'Ajuntament i  les Administracions implicades pel  que fa a la

implementació de les mesures correctores?

 Respecte al projecte de reforma de La Rosaleda:

Ens hem assabentat que el projecte de reforma i adequació de la plaça de La Rosaleda ha
sigut ja entregat a l’Ajuntament: és cert? 

Quan es va entregar?

Quan pensava informar el regidor corresponent als Grups Municipals al respecte?

Al projecte es preveu l’enderrocament de la primera planta de l’aparcament?

Qui ha sigut l’encarregat d’elegir a l’arquitecte encarregat del projecte i avantprojecte? S’ha
fet mitjançant concurrència pública? Quin ha sigut l’import pel qual s’ha concedit aquesta
redacció? En cas de ser un contracte menor: quins altres dos pressupostos s’han demanat?

Demanem còpia del projecte citat.

Alcoi, a 11 de gener de 2016 Estefania Blanes León


