
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE UNA
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA MILLORA  D’INFRAESTRUCTURES

CULTURALS 

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 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per a la modernització i
la gestió d’infraestructures d’arts escèniques i musicals de la  Comunitat Valenciana,
dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència. El termini de presentació de les
sol·licituds acaba el 14 de febrer de 2022.

L'import d'aquesta convocatòria ascendeix a més de 3 milions i servirà per a finançar
projectes que tinguen com a objecte la modernització dels sistemes digitals d'àudio i
comunicacions  en  xarxa,  els  sistemes  d'il·luminació  digital,  els  sistemes  de  vídeo
digital,  els  sistemes de gestió  digital  de maquinària  escènica,  les  eines  i  sistemes
digitals  de  gestió  artística  i  de  producció  d'espectacles  i  la  modernització  de  les
instal·lacions de les sales per a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic.

Creiem  que  seria  beneficiós  que  optarem  a  aquestes  ajudes  per  tal  de  finançar
projectes que milloraren les nostres infraestructures culturals.

Al respecte volem saber:

 Ens hem presentat a esta convocatòria d’ajudes?

◦ Si la resposta és afirmativa, amb quin o quins projectes?

◦ Si la resposta és negativa, per quina raó?

En cas que no ens hàgem presentat plantegem el següent prec:



- Que optem a la citada convocatòria d’ajudes per a finançar millores a les 
infraestructures d’arts escèniques i musicals de la ciutat.

Alcoi, 31 de gener de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


