
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE LES
RECOMANACIONS DE L’AGÈNCIA ANTIFRAU EN EL CONTRACTE DEL SERVEI

D’AIGUA POTABLE 

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 les següents preguntes i prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La resolució de conclusió d'actuacions d'investigació de l'Agència Valenciana Antifrau 
respecte al contracte de gestió de l'aigua potable formulava una sèrie de 
recomanacions a l'Ajuntament d'Alcoi.

A la recomanació primera sobre regularització de despeses i ingressos, a la 
recomanació segona sobre les liquidacions anuals definitives de la concessió pendents
d'aprovació i a la recomanació tercera amb relació a la convocatòria de la Comissió de
Seguiment i Control del Servei es concedien uns terminis de tres mesos a partir de la 
recepció de la resolució perquè s'informara l'Agència Antifrau sobre l'inici de les 
actuacions recomanades.

Com que el termini de tres mesos des de la recepció acaba hui, volem saber respecte 
a tot açò:

 S'ha informat l'Agència Antifrau sobre l'inici de les actuacions recomanades?

 Quines actuacions s'han realitzat pel que fa a aquestes recomanacions?

Respecte a la recomanació quarta sobre els expedients d'actualització de tarifes i la 
recomanació cinquena sobre contractació conjunta d'elaboració de projecte i execució 
de les obres volem saber:

 Quines actuacions s'han dut a terme?



Amb tot plantegem el següent prec:

- Que se’ns facilite la informació completa de les accions posades en marxa per 
l’Ajuntament d’Alcoi arran de les recomanacions de l’Agència Antifrau.

Alcoi, 27 de juny de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


