
MOCIÓ CONJUNTA GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS I GUANYAR ALCOI  PER A
LA COL·LABORACIÓ EN L’OBTENCIÓ D’AJUDES PER AL BARRI DE LA SANG

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

Ara fa just un any es va presentar pels grups municipals Compromís Alcoi i Guanyar 
Alcoi una moció sobre la necessitat de resoldre els problemes dels veïns i veïnes del 
barri de La Sang. Aquesta moció constava de tres punts:

1- Que l'Ajuntament d'Alcoi realitze un estudi per esbrinar les causes de les diferents 
problemàtiques constructives del barri de la Sang i les seues possibles solucions.

2- Que l'Ajuntament d'Alcoi realitze el projecte per esmenar de les deficiències 
constructives detectades al barri de la Sang.

3- Que l'Ajuntament d'Alcoi porte a cap la recerca i gestions necessàries per a 
aconseguir les subvencions necessàries d'Europa, l'estat espanyol i Generalitat 
Valenciana.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

A hores d'ara, i per la informació amb la qual comptem, els dos primers punts han sigut
executats però no així el tercer. En conseqüència els dos grups proposants 
considerem que és necessari reprendre aquesta qüestió, tenint en compte una novetat
i és la possibilitat de poder acollir-se al finançament que la Unió Europea ofereix als 
estats membres a través del pla d'ajudes Next Generation. Com es feia esment en una
moció també aprovada per unanimitat per aquesta corporació en gener d'aquest 
mateix any les ajudes Next Generation poden constituir l'oportunitat per a poder 
resoldre els problemes que el poble d'Alcoi fa anys que arrossega i que és complicat 
resoldre amb recursos propis. Al Real decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es 
regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per a gestionar aquests 
fons europeus s'inclouen diferents programes d'ajuda a les que es podria acollir 
l'Ajuntament d'Alcoi amb els veïns i veïnes de La Sang per a donar una solució 



definitiva als problemes d'aquests edificis. És el cas del "Programa d'ajuda a les 
actuacions de rehabilitació a nivell de barri" o bé "Programa d'ajuda a les actuacions 
de millora de l'eficiència energètica en habitatges."

Per tot açò plantegem la següent proposta de resolució:

PRIMER - Reprendre el punt tres de la moció ja aprovada en 2021: Que l'Ajuntament 
d'Alcoi realitze la recerca i gestions necessàries per a aconseguir les subvencions 
necessàries d'Europa, l'estat espanyol i Generalitat Valenciana.

SEGON - Que l'Ajuntament d'Alcoi assumisca el pagament del projecte de 
Rehabilitació Energètica dels edificis del Barri de la Sang per tal de donar una solució 
definitiva als problemes estructurals que pateix el barri.

TERCER - Que l'Ajuntament d'Alcoi informe puntualment a tots i cadascun de les 
persones propietàries dels habitatges del barri de La Sang del procés que s'està 
seguint per a solucionar el problemes estructurals dels edificis on resideixen.

Alcoi, 28 de febrer de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


