Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

ACTA
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2014 - 2015
Dia i hora: dimarts 08 de setembre de 2015, a les 19 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi.

Assistents:

Ordre del dia:

- Joaquín Nebot (Ximo), Centre

1. Presentació de la nova regidora.

- Lucas Guerrero, Batoi

2. Situació actual de les inversions dels
Pressupostos Participatius dels anys
2014 i 2015.

- Amparo Pascual, Eixample
- Josep Fuster, Eixample
- Álvaro Romero, Zona Nord

3. Planificació de la nova campanya dels
Pressupostos Participatius 2016.

- José M. Gregori, Santa Rosa

4. Precs i preguntes.

- Jordi Molina, Santa Rosa
- Manolo Flores, Zona Nord

No assistents:

- Pablo González, Santa Rosa

- Aurora Cedrón

- Paco Paredes, Batoi

- Lluís Mullor
- Francisco Paredes

- María Baca León, regidora de Participació

- Raúl Ortiz

- Roderic Ortiz i Gisbert, coordinador i secretari

- Trini Rubio
- Antonio García Miralles
- Mónica Llácer
- Siena Botella

NOTA INICIAL: aquesta acta és un resum del que es va parlar i dels punts més importants que es
van tractar en la reunió del dia 08 de setembre de 2015 amb els grups de treball dels
Pressupostos Participatius del 2014 i del 2015.
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ACTA
Convocada en temps i forma, s’inicia la reunió del grups de treball dels Pressupostos
Participatius del 2014 i del 2015, amb els assistents ja apuntats adés.

1. Presentació de la nova regidora de Democràcia Participativa
María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, es presenta al Grup de Treball.

2. Situació actual de les inversions dels Pressupostos Participatius
dels anys 2014 i 2015
Es lliura als assistents un document amb l’explicació de la situació administrativa de les
inversions pendents dels Pressupostos Participatius del 2014 i del 2015.
Els assistents mostren la seua disconformitat amb els retards que estan produint-se amb
l’execució d’aquestes inversions. També mostren objeccions a algunes modificacions.
Es debaten les diferents inversions, i mostren objeccions amb les diferents variacions,
especialment les degudes amb les produïdes per les valoracions inicials de cada proposta
del 2015.
•

Respecte al Pla Integral d’Accessibilitat, no estan d’acord amb el fet de realitzar
només la contractació del Pla Integral d’Accessibilitat per 80.000 €, i perdre 16.000
€, ja que abans hi havia en total 96.000 €.

•

Respecte a les Obres i millores a la placeta de les Eres. S’explica la situació de la
inversió i no hi ha objeccions.

•

Respecte al tractament per a no esvarar-se a les voreres, davant la impossibilitat
d’arribar a totes les voreres, es comenta la necessitat de prioritzar, començant
l’obra per les voreres de major afluència de vianants.

•

Respecte a la Sala de Concerts, es comenten les dificultats de portar a terme
aquesta inversió, i es veu la possibilitat de reconduir la inversió per a realitzar
alguna altra actuació que fomente i millore el teixit musical d’Alcoi. Es comenta que
no haurien d’arribar propostes a les votacions si estan mal valorades i no s’ha
analitzat correctament la seua viabilitat, sobretot si darrere d’elles no hi ha res, no
hi ha cap suport social clar.

•

Respecte a l’hort escolar per al CEIP Sant Vicent, està en fase d’execució, gràcies
a la bona coordinació de 3 departaments: Participació – Obres – Medi Ambient. No
hi ha objeccions.

•

Respecte a urbanitzar per a vianants la continuació del carrer Ràdio Alcoi amb el
carrer Perú. Es comenta que possiblement està insuficientment valorat i que no hi
haurà suficients diners. El grup de treball mostra la seua disconformitat amb la
manera de portar a terme les valoracions.
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•

Respecte a la inversió del Centre Cívic per als barris de l’Eixample i de Santa Rosa
es reafirmen en la ubicació dels antics vivers, a l’Uixola, i si els diners no arriben a
tota la inversió demanen unes primeres actuacions amb eixos diners.

3. Planificació dels Pressupostos Participatius 2016
Es demana la col·laboració del Grup de Treball per a millorar la planificació de la
campanya dels Pressupostos Participatius 2016. S’explica l’esborrany i es debaten
algunes qüestions:
1. Planificació: es veu bé.
2. Arreplegar propostes: es veu bé la distribució.
3. Mesa Tècnica: es comenta la conveniència de l’assistència de membres del Grup de
Treball en aquesta Mesa Tècnica.
4. Votacions: es comenta la conveniència de fer una valoració individualitzada de cada
proposta sobre la base d’una puntuació per diversos criteris, com el recolzament social, la
gent que pot beneficiar, etc. Roderic Ortiz explica que això comporta un afegit de
burocràcia i de complicacions, a més que cal tenir en compte qui posa i quins són els
criteris. Roderic proposa un canvi en les votacions: que la gent per a votar haja de marcar
obligatòriament 5 propostes, així eixiran beneficiades les propostes més genèriques, les
que afecten a més persones o siguen més globals, més estratègiques a nivell de ciutat i
no de barri o d’una zona concreta.
5. Execució i 6. Avaluació: per falta de temps no es detallen.

4. Precs i preguntes
Per part del Grup de Treball no n’hi ha cap.
Per part del Departament de Participació se’ls convida a l’activitat oberta “Forma Part”, per
al pròxim dissabte 26 de setembre, a l’Àgora, amb l’assistència d’altres ajuntament i per a
planificar conjuntament els Pressupostos Participatius d’Alcoi.

Sense més assumptes que tractar finalitza la reunió a les 21:10 h.
El secretari,

La presidenta,

Roderic Ortiz i Gisbert

María Baca Nicolás
3

Carrer Major, 10, 2n – CP 03801 – Alcoi – Tel. 965 53 72 02 – Fax 965 53 71 71 – A/e: participacio@alcoi.org – f: Alcoi Participa – t: @alcoiparticipa

