PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE LA
REHABILITACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

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

El Centre històric no necessita operacions de maquillatge rehabilitant façanes i
ampliant voreres solament, requereix un projecte global que planifique quin nucli antic
volem i mitjançant quines actuacions, i per a això cal una anàlisi simptomàtica seriosa i
rigorosa. El Centre necessita vida, però la vida no l'aconseguim introduint més comerç
o voreres més amples -que són actuacions necessàries, però buides si no vénen
acompanyades d'una actuació integral. La revitalització d'aquest barri l'aconseguirem
quan al Centre vinga a viure gent. Sense gent, sense xiquets que juguen als parcs,
sense veïns i veïnes que compren als comerços i que incentiven la creació de nous
serveis, sense majors que omplen les cafeteries i els carrers, no hi ha vida. Però
perquè hi haja vida necessitem que al Centre històric siga apetible viure, que tinga els
reclams necessaris com perquè famílies decidisquen instal·lar-se.
En aquest sentit, des de Guanyar Alcoi ho tenim clar: un dels grans problemes del
Centre són els habitatges. Actualment la major part dels habitatges no compleixen els
requisits ni les condicions mínimes com per a fer atractiva la vida al centre amb
organitzacions internes antigues, patis interiors minúsculs, humitats o poca ventilació
que se sumen a problemes de manteniment o constructius. La solució passa, per un
Pla integral que aborde el Centre històric en conjunt, amb un projecte consistent i
coherent que aborde prioritàriament els habitatges i en el que a més hi haja un
replantejament en conjunt de totes les illes d'edificis i no d'habitatges aïllats o grups
solts.

Preguntes:



Per què el document del govern 'Proyectos Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia' elaborat per a presentar projecte a les ajudes
dels Fons Europeus no inclou cap projecte de rehabilitacio d'habitatges al
Centre?



En quin moment es troba la redacció del projecte de rehabilitació de les
façanes del barri de la Sang que es va acordar al plenari de febrer d'enguany?

Prec:
PRIMER.- Que es realitzen els tràmits necessaris per a l'elaboració i la redacció d'un
projecte de rehabilitació integral del Centre històric d'Alcoi quantificat i temporalitzat i
que prioritze els habitatges.

Alcoi, 28 de juny de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

