PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A IMPLANTAR AJUDES LOCALS
A ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La declaració institucional que signarem per unanimitat per tots els grups polítics del
consistori el 2 de novembre de 2020 per donar suport als establiments d'oci nocturn i
la seua aplicació ha resultat beneficiosa per a la gran part d'aquests establiments. No
obstant això, hi ha un nombre d'establiments que per les seues característiques no
estan podent sortejar les circumstàncies adverses de la crisi socioeconòmica generada
per la Covid-19. Es tracta d'un punt cec entre les condicions vitals actuals i la
normativa imperant que afecta un nombre limitat d'establiments, però la cosa es
complica si comptem als seus treballadors, als propietaris dels locals i també, no
podem obviar-ho, a la funció de dinamització sociocultural que han fet aquests
establiments durant anys a la nostra ciutat.
Si alguna institució pot i ha de donar suport a aquestes situacions complicades més
invisibles és un ajuntament, dedicat a la gestió de la vida quotidiana de les persones.
Per eixe motiu, demanem:
1. Que, una vegada descartades totes les opcions administratives per a donar
eixida a la situació d’aquests establiments es puga implementar una línia
d’ajudes econòmiques directes per a poder pal·liar la situació de vulnerabilitat
extrema que estan patint els ciutadans d’Alcoi que viuen de l’activitat
econòmica generada en aquests establiments.
Una vegada redactat i presentat aquest prec i just el dia abans de la realització
d’aquest plenari hem conegut l’imminent posada en marxa, anunciada per la
Generalitat Valenciana, d’una solució normativa que permeta la reobertura d’aquests

establiments amb les mateixes condicions que l’hosteleria. Davant d’aquest fet,
demanem:
1. Que des de l’Ajuntament es puga seguir l’efectiva implementació d’aquestes
solucions per poder informar puntualment als ciutadans afectats.
2. Que mentre no s’implemente aquesta nova solució per part de l’administració
autonòmica l’Ajuntament valore la posada en marxa de mesures d’ajut
econòmic.
3. Que una vegada solucionada l’obertura es puga estudiar el greuge econòmic
sofert pels establiments que han estat més temps tancats i que s’analitze la
viabilitat d’implementar aquestes ajudes econòmiques de les que parlàvem
amb anterioritat.

Alcoi, 30 de novembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

