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Informe sobre la queixa presentada per Sr. -------------- en la qual 

entre molts temes, en els quals jo no puc entrar, em refereix que els 

ascensors que van prometre i que hi havia subvencions per a això, en el barri 

dels 613 habitatges no hi ha manera que els posen, que molta gent no pot 

eixir al carrer perquè no poden baixar ni pujar les escales. 

He admés aquesta queixa a tràmit, considerant les reivindicacions 

d'aquest veí, malgrat no reunir exactament els requisits d'aquesta 

Institució, però m'ha semblat humanitari admetre-la, pel seu caràcter 

social. 

 En aquest sentit i a fi de contrastar l'escrit de queixa, vaig 

sol·licitar al Departament d'Urbanisme que em facilitara informe, en el qual 

em fera  constar si és cert que està previst posar ascensors i si em poguera 

facilitar alguna data en concret . 

  El Departament d'Urbanisme em remet informe contestant a la meua 

petició i referint-me que: ””en data 29 de juny de 2021, en sessió de Ple, es 

va acordar el reajustament dels imports………., que han quedat de la següent 

manera: Total inversió 1.835.921’60 Euros, aportació Ministeri 940.706’72 

Euros, aportació Generalitat 114.457’26 Euros, Aportació Municipal 

535.806’30 Euros i aportació particulars 244.951’32 Euros. (s.e.o.o)…. Que 

hi ha un expedient per a regeneració i renovació urbana del barri dels 613 

habitatges (ARRUR)que permetria una actuació sobre 108 habitatges…………., 

i que les obres i dates previstes per a la seua execució dependran de la 

contractació de l'equip de gestió d'aquest projecte””. 

 D'aquest informe s'ha donat trasllat a l'interessat, a fi que si ho 

considerava oportú, fera les al·legacions que estimara oportunes i 

personalment m'ha referit, “que els ascensors fa molt temps que estava 



previst posar-los, que fa molts anys van portar ascensors i se'ls van 

emportar a una altra població, que no han fet reunions amb els veïns per a 

parlar de les obres i que per descomptat no s'han posat i porten molts anys 

així, que els menteixen, que els diuen a tot que si i després no fan res i 

molta gent no pot eixir de les seues cases perquè hi ha moltes escales i no 

poden baixar-les ni pujar-les”. 

Arribats a aquest punt, en atenció al contingut inicial de la queixa i 

l'informe remés i les al·legacions realitzades personalment, procedisc a 

resoldre la present queixa sobre la base de les dades que tinc en 

l'expedient. 

 Resulta un fet objectiu, que la sol·licitud presentada en data de hui 

no ha sigut resolta per l'Administració perquè els ascensors estan sense 

instal·lar, encara que em sembla que la solució està cada vegada més a prop, 

atés que si en el Ple del dia 29 de juny es van acordar coses sobre aquest 

tema, vol dir que s'estan fent els passos necessaris per a la seua resolució, 

la qual jo espere que siga com més prompte millor, sobretot per la gent gran 

i/ o impedida que segurament viu en pisos alts i baixar les escales els 

ocasiona una greu molèstia. 

Per tant i a la vista de tot això, estime oportú RECOMANAR Al 

DEPARTAMENT D'URBANISME que faça el que siga a la seua mà per a 

poder agilitar i dur a terme les obres d'instal·lació i posada en marxa dels 

ascensors perquè la qualitat de vida de la gent que viu en el barri dels 613 

habitatges siga més fàcil i agradable. 

Donaré trasllat d'aquest informe a més de l'interessat al 

Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament així com a la seua 

Regidoria, a l'efecte de que els conste tot l'actuat. 

Li agrairia que em remeta informe en el qual em manifeste 

l'acceptació de la recomanació que re li va realitzar, o en el seu cas, les 

raons que estime oportunes per a no acceptar-les. 

 Així mateix li faig saber que aquest informe es publicarà en la pàgina 

web d'aquesta institució una vegada s'haja notificat a les parts. 

 



Atentament li saluda. 
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