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ACTA  
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTIC IPATIUS 2014 

 

Dia i hora : dijous 28 de gener de 2016, a les 19 h. 

Lloc : Sala de Comissions de l’Ajuntament d’Alcoi. 

 

Assistents: 

- Enrique Monerris (Zona Alta) 

- Francisco Paredes (Batoi) 

- Josep Fuster (AVANZAR) 

- Manuel Flores (Zona Nord) 

- Pablo González (Santa Rosa) 

- Ximo Nebot (Santa Rosa) 

 

- Manuel Gomicia, regidor de Territori (convidat) 

- María Baca León, regidora de Participació 

- Roderic Ortiz i Gisbert, administratiu 

 

 

Ordre del dia: 

1. Informe de les inversions pendents. 

2. Explicació del Grup Obert. 

3. Precs i preguntes. 

No assistents: 

- Amparo Pascual (Eixample) 

- Aurora Cedrón (Zona Nord) 

- Custodio Díaz 

- Jordi Molina 

- Lluís Mullor 

- Raúl Ortiz 

- Trini Rubio 

 

 

 

 

 

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 28 de gener de 2016 amb el Grup Motor dels Pressupostos 
Participatius del 2014. 

 

 

ACTA  

Convocada en temps i forma, s’inicia la reunió del grups de treball dels Pressupostos Participatius 
del 2014, amb els assistents ja apuntats adés. 
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1. Informe de les inversions pendents 

María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, i Manuel Gomicia, regidor de Territori, 
expliquen la situació de les dos inversions que resten pendents. 

a) Accessibilitat:  

a. Els regidors expliquen que ja tenen 3 pressupostos de 3 empreses diferents per a 
realitzar l’estudi del Pla Integral d’Accessibilitat (PIA) d’Alcoi, que se sumarà al Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i a tota la normativa urbanística per a la 
planificació de la ciutat. Es mostra el guió de l’empresa amb l’oferta més econòmica. 

b. Per part del Grup Motor es recomana la creació d’una possible comissió de 
seguiment, perquè el PIA és una foto fixa, i farà falta continuació en el temps. 

c. L’estudi està pressupostat en quasi 18.000 € sense IVA, uns 21.000 amb IVA.  

d. La resta de diners (34.000 €) serà per a començar a executar inversions, com per 
exemple habilitar el Centre Cultural o l’Àgora, o fer més amples algunes voreres. 

e. Per a prioritzar les diferents inversions se li demanarà al Dep. d’Arquitectura que 
presente una llista d’inversions que tinguen pendents en matèria d’accessibilitat i que 
puguen realitzar-se sense massa complicacions tècniques ni legals.  

f. Aquesta llista es presentarà al Grup Motor, per a que n’estiguen assabentats i donen 
la seua opinió referent a les diferents inversions. S’intentarà realitzar en primer lloc 
les inversions que el Grup Motor prioritze.  

g. A més a més, es comenta que l’estudi del PIA assenyalarà la resta de mancances i 
necessitats de la ciutat en matèria d’accessibilitat i servirà per a fixar un tipus de llista 
d’inversions per a realitzar al llarg dels pròxims anys. 

h. També Josep Fuster explica que l’associació AVANZAR ha realitzat un informe amb 
deficiències d’accessibilitat. Se li demana que ens l’envie per a sumar-lo a l’informe 
d’Arquitectura. 

 

b) Obres de millora a la Placeta de les Eres:  

a. La regidora María Baca explica que ja tenim un projecte tècnic redactat per a la 
pavimentació del carrer Sant Mateu, des del carrer de la Sardina fins el carrer del 
Camí. Aquest projecte pressuposta l’obra en quasi 48.000 €. En tenir la partida 
pressupostària, en unes setmanes, es farà l’anunci i contractació d’una empresa.  

b. La resta de diners, un poc més de 12.000 €, són per a invertir en millores a la zona. 

c. Hi ha un debat entre els assistents sobre la conveniència o no d’invertir aquests 
diners en els solars del costat de la Placeta de les Eres. 

d. Com ja tenim una llista de peticions dels veïns del Partidor, arreplegada en una 
reunió que vam mantenir el passat 14 de maig de 2015, s’acorda demanar al Dep. 
d’Arquitectura que estudie la viabilitat de cada petició i el possible cost de les que 
siguen viables.  

e. Una vegada fet aquest pas s’enviarà la informació al Grup Motor i també als veïns 
del Partidor per a que prioritzen les inversions viables, fins al màxim de 12.000 €.. 
S’enviarà per email per a aconseguir més agilitat.  
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2. Explicació del Grup Obert 

María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, i Roderic Ortiz, administratiu-
responsable del Departament de Participació, expliquen als assistents el projecte del Grup Obert 
de Participació Ciutadana, i se’ls convida a participar. La primera reunió d’aquest Grup Obert serà 
el dijous 18 de febrer, a les 19 h, a l’A.V. del Viaducte, a la Plaça Hospital Sueco Noruego, 3. 

Per a més informació es pot consultar el full informatiu que es troba al web de Participació: 

https://www.alcoi.org/es/areas/participacion_ciudadana/descargas/GRUP-OBERT-explicacio-inicial-gener-2016.pdf 

 

 

3. Precs i preguntes 

No n’hi ha cap. 

 

 

Sense més assumptes que tractar finalitza la reunió a les 20:35 h. 
 

 

La presidenta,      El secretari, 

 

 

María Baca Nicolás      Roderic Ortiz i Gisbert 


