Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

MILLORES I CANVIS QUE POSEM EN
MARXA GRÀCIES AL PROCÉS DE
PLANIFICACIÓ COMPARTIDA

#participaciooptimista

Pressupostos
Participatius
Per al 2016

Al llarg del mes de setembre de 2015 hem realitzat diverses activitats i reunions per a
planificar de manera compartida la campanya dels Pressupostos Participatius per al
2016. Aquesta planificació s’ha dut a terme a partir d’una proposta inicial de planificació,
totalment revisable i modificable, presentada pel Departament de Participació Ciutadana.
En concret, s’han mantingut les següents reunions de consulta i deliberació:
1. Tècnics de l’Ajuntament d’Alcoi (4-9-2015).
2. Membres dels Grups Motors del 2014 i del 2015 (8-9-2015).
3. Representants dels grups polítics amb representació municipal (10-9-2015).
4. FORMA PART, activitat oberta a tot el món, Sala Àgora (26-9-2015).
Després de les diverses activitats i reunions mantingudes, presentem tot seguit les
principals millores i canvis que van a tenir-se en compte per a aquesta campanya de
Pressupostos Participatius.
Per optimitzar recursos hem prioritzat dos o tres propostes:
[VEURE TAULA ADJUNTA]
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5B. AVALUACIÓ

5A. DIFUSIÓ
DEL PROCÉS

4. SEGUIMENT DE LES
PROPOSTES //
GRUP MOTOR

3.
PRIORITZAR
PROPOSTES

2. ARREPLEGAR
PROOSTES

1.
PLANIFICACIÓ

FASE

PROPOSTA DE MILLORA

#participaciooptimista

ACTUACIÓ CONCRETA

Calendaritzar tot el procés,
inclosa l’execució de les
propostes aprovades.

Fer-ho el Dep. de Participació amb la col·laboració dels
tècnics municipals implicats.

Més informació sobre el
Pressupost Municipal.

Oferir una activitat formativa sobre pressupost municipal als
CURSOS ALCOI PARTICIPA 2016

Arreplegar propostes en llocs
públics.

Posarem urnes per a presentar propostes a l’oficina
d’informació municipal, a les biblioteques públiques i també
als mercats municipals en dia de mercat.

Arreplegar propostes de
cadascuna de les
organitzacions ciutadanes.

Enviar email a les associacions i entitats municipals per a
que vagen a les assemblees obertes o per a que presenten
propostes en les urnes o per email (alcoiparticipa@alcoi.org)

Prioritzar els projectes que
beneficien a la majoria de la
població, mitjançant els criteris
de justícia social i bé comú.

Mantenim les votacions populars, però per a registrar el vot
s’haurà de votar com a mínim 5 propostes, de tal manera
que s’eviten els vots que només busquen inversions molt
particulars, i també s’obliga a ampliar la reflexió sobre les
propostes presentades.

Cronograma de realització de
les inversions.

Fer-ho el Dep. de Participació amb la col·laboració dels
tècnics municipals implicats.

Planificar un pla B en cas de
ser inviable una proposta.

Posar una llista de espera de propostes, segons l’ordre de
les votacions, i consultar-ho amb el Grup de Treball.

Millorar la comunicació.

- Atenció contínua del Departament de Participació al Grup
de Treball (presencial, per telèfon, per email).
- Iniciativa del Grup de Treball per a proposar reunions i
sol·licitar informació.

Portar la participació als
instituts (majors de 16 anys)

Oferir als centres educatius una activitat d’infomapa, senzilla
i útil, de màxim 1 hora per grup, per a implicar als joves en la
participació ciutadana de manera proactiva.

Més difusió.

Reforçar la campanya de difusió a les xarxes socials i a la
premsa, i també explicar-ho als consells sectorials, reunions
amb associacions, etc.

Avaluació dels resultats.

Presentar al final de l’any l’estat d’execució de les inversions
aprovades

Avaluació del procés.

Mitjançant enquestes als treballadors de l’Ajuntament, i a les
associacions i als ciutadans particulars.
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