PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A UNA CAMPANYA DE
PROMOCIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat Valenciana ha obert un procés de pressupostos participatius per a tot el
País Valencià. Entre les propostes presentades hem pogut comptar fins a 15
procedents d'Alcoi. D'aquestes propostes han passat el tall dels avals necessaris un
total de 7 propostes, aquestes són:
1. Rehabilitació Centre Històric Alcoi
2. Rehabilitar i ampliar l'institut Andreu Sempere
3. Servei de suport comunicatiu a l'escola pública
4. Ampliació de l'hospital Verge dels Lliris
5. Rehabilitació barri la Sang
6. Rehabilitació teatre Principal d'Alcoi
7. Rehabilitació del conjunt històric d'El Molinar
Una vegada acabat el temps de recollida d'avals, comença el període de valoració
tècnica i en setembre el de les votacions. La ciutadania d'Alcoi podrà votar per aquests
projectes per a la seua ciutat o per a altres presentats en altres localitats valencianes o
el conjunt del país. Per eixe motiu entenem que és un moment idoni per demostrar el
compromís institucional de l'Ajuntament d'Alcoi en la participació ciutadana així com en
les propostes del Govern del Botànic.

Demanem:
PRIMER.- Que s'elabore una campanya de promoció de la participació en aquests
primers pressuposts participatius de la Generalitat Valenciana.
SEGON.- Que s'habiliten espais amb ordinadors i assistència perquè la bretxa digital
no siga un impediment per a exercir els drets de ciutadania en la participació.

Alcoi, 28 de juny de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

