
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
________________________

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

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 Serveis a les Persones el següent:

CULTURA

Respecte a la plataforma de venda d’entrades Ticket Alcoi:

 Durant la Mostra de Teatre 2017, tenim constància de què hi ha hagut errors en la 

plataforma de venda d’entrades, per exemple, per la impossibilitat de comprar entrades 

online a preus reduïts, ja que aquesta opció no apareixia, o durant el primer dia de la 

Mostra, a la taquilla del Teatre Calderón, el programa de venda d’entrades sols possibilitava

la venda d’entrades a preu reduït.

Es té constància de més incidències en la plataforma de venda d’entrades? Per què s’han 

produït aquests errors? 

Respecte a la reobertura del CADA:

 Quina previsió es té per reobrir el CADA? Es manté la promesa del regidor de cultura de 

reobrir-lo durant el 2017?



EDUCACIÓ

Respecte a l’Escola d’Estiu Municipal:

 Qui organitza l’Escola d’Estiu Municipal? Es realitza contractació a l’empresa organitzadora?

En cas afirmatiu, per quina quantitat? En cas negatiu, baix quin sustente de l’Administració 

local es realitza aquesta Escola d’Estiu Municipal?

ESPORTS

Respecte a les obres d’adequació i restauració de la pista del Poliesportiu de Batoi:

 Quina previsió es té per al començament de les obres? Quina és la programació de 

l’actuació?

L’Alcalde va afirmar que abans de l’acabament de l’estiu, les obres ja s’haurien realitzat. Hi 

ha previsió de retards respecte a les paraules de l’Alcalde?

Quines actuacions concretes es tenen previstes?

JOVENTUT

Respecte al pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020, Avalem Joves:

 Està aplicant-se a Alcoi aquest pla? Quantes peticions hi ha hagut al respecte? Està sent àgil

i fàcil la seua implantació i el seu funcionament a Alcoi?

Alcoi, 6 de juny de 2017 Estefania Blanes León




