
 

 

 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
________________________ 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ 
ESTRATÈGICA 

 

Estefanía Blanes León, regidora i portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi a l’Ajuntament d’Alcoi, 
d'acord amb l'article 97 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
formula davant la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica i Gestió Estratègica el següent: 
 
 
TERRITORI I CIUTAT INTEL·LIGENT 
 
Pel que fa a les obres dels Polígons: 
 
- Quin ha estat el percentatge d'execució a data 31/12/17? 
- Quines obres queden per acabar o fer? 
- Quina és la quantia que haurà de pagar l'Ajuntament per la part de les obres no executades abans de 
fi d'any? 
 
Respecte a la web http://www.poligonsalcoi.com hem observat que: 
 
• No apareixen tots els logotips de les empreses que estan presents a la web. 
• La informació que apareix en punxar els logotips de les empreses és molt incompleta en algunes 
d'elles. 
 
- Volem conéixer quin ha estat el procediment per fer l'arreplegada de dades, si es pensa fer alguna 
acció per completar les dades de les empreses, amb quina periodicitat es procedirà a la seua 
actualització, i qui serà responsable del seu manteniment. 
- Els logotips no apareixen ordenats alfabèticament, la qual cosa dificulta la seua recerca. Es pot 
procedir al seu ordenament? Si la resposta és positiva, Quan estarà fet? 
 
 

http://www.poligonsalcoi.com/


 

 
L'any passat vam conéixer per la premsa la intenció de presentar els documents corresponents a 
la reforma del parc de la Rosaleda al Tribunal de Justícia perquè determinara si s'ajusta a la 
sentència. 
 
- S'ha presentat ja algun document a la sala del Tribunal per veure si s'accepta o no? 
- Si és així quin tipus de document s'ha presentat? (avantprojecte o projecte) 
- Qui ha redactat aquest document? 
- Si s'ha contractat la redacció, baix quin procediment administratiu s'ha contractat? 
- Per quin valor econòmic s'ha contractat? 
- S'ha efectuat aquest pagament al redactor? 
- Quin és l'import projectat per al nou projecte? 
- En quina partida està consignada aquesta quantitat destinada a la reforma del parc de la Rosaleda? 
- En cas que no hi haja partida, per quina raó? 
- Quina és la planificació per a l'execució de la reforma? Quins són els terminis previstos per a les 
diferents fases? 
 
El dia 30 d'octubre ens van donar accés a l'expedient del Pla d'accessibilitat però estava 
incomplet. El dia d'avui encara no hem aconseguit accedir al contracte de la redacció del Pla 
d'accessibilitat. 
 
- Quins són els motius pels quals encara no se'ns ha facilitat? 
- Quan podrem accedir a eixe contracte? 
 
COMERÇ 
 
- Sol·licitem una relació de les empreses que han sol·licitat llicència d'apertura, des de l'any 2014 fins al 
2017 inclòs, desglossat per anys. 
- De la mateixa manera sol·licitem una relació de les empreses que han sol·licitat la baixa de la seua 
activitat, des de l'any 2014 fins al 2017 inclòs, desglossat per anys. 
 
 
 
 
 
 

Alcoi, 10 de gener de 2018 Estefania Blanes León 


