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1 INTRODUCCIÓ: OBJECTIUS GENERALS 

 

 El Govern de la Ciutat d’Alcoi, a través de la Regidoria de Participació 

Ciutadana, amb aquest projecte té com a objectius: 

 

A Dissenyar una estratègia participativa que sigui referent en les nostres 

comarques. 

 

B Desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que inverteixin en la 

qualitat de les polítiques públiques. 

 

C Crear fòrums de discussió i consens per a legitimar el nou servei públic. 

 

D Fomentar la informació i la formació del teixit associatiu d’Alcoi amb la 

voluntat de consolidar l’implementació d’aquest ambiciós repte de 

pràctica democràtica.   

 

E Mobilitzar l’entramat social de la nostra ciutat en base a uns valors 

participatius que dinamitzin la construcció d’una ciutat en moviment. 
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2 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

ESTRATÈGIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

Per tant, implementar aquest procés de democràcia participativa ha de 

ser el compromís de tots els departaments de l’actual Govern. Consolidar-ho la 

seva obligació. I reivindicar la modernització del nostre sistema polític local a 

través de la integració del teixit associatiu el nostre esforç. 

 

  

Per tant, els objectius específics seran els següents: 

 

 

PRIMER QUE S’HA DE FER?  

 

A Destinar una part important de la partida d’inversions municipals per al 

procés de Pressupostos Participatius. Iniciar, al mateix temps, 

processos de Pressupostos Participatius de la despesa comú de cada 

departament. I, portar les propostes estratègiques, elegides en el procés 

participatiu de cada àrea, a les Assemblees de Barri.   

 

B Crear una pàgina web  per a presentar el Projecte dels Pressupostos 

Participatius. Potenciar la e-democracia . Un espai virtual que apropés al 

ciutadà a la gestió local i als Pressupostos Participatius. 
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C Elaborar una enquesta  on-line  sobre projectes i polítiques públiques per 

a estimular la participació en els Pressupostos Participatius. 

 

D Preparar un petit glossari/guia  sobre la Participació Ciutadana, la gestió 

pública i el procés de Pressupostos Participatius.  

 

SEGON COM S’HA DE FER?  

 

A Preparant una Jornada de Formació  Genèrica  en democràcia 

participativa. Cobrint els àmbits social, tècnic i acadèmic. I específica , 

per informar a la població de l’estratègia local en matèria de 

Pressupostos Participatius.  

 

B Involucrant als  caps de departament i als membres amb 

responsabilitat política  dels diferents departaments. Elaborant 

compromisos amb el ciutadà. 

 

C Informant al teixit associatiu  de la nostra ciutat  amb la voluntat 

d’involucrar-los en l’espai deliberatiu i de consens de la democràcia 

participativa. Per tant, els actors polítics i socials han d’estar informats: 

sindicats, sector comercial i empresarial, mitjans de comunicació, sector 

educatiu, associació de veïns i ciutadans. 
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D Realitzant una important campanya de difusió mediàtica  dels 

Pressupostos Participatius (bàners, mupis, etc.). Enviant per carta la 

guia sobre l’estratègia i la informació del procediment del procés 

democràtic. 

 

E Organitzant Assemblees de Barri  (Zona Nord, Centre i Viaducte, Santa 

Rosa i Els Clots, Batoi, Eixample i Zona Alta Partidor i Font Roja) per a 

deliberar i prioritzar sobre propostes d’inversió. Recollint les principals 

propostes de cada Assemblea de Barri, portar-les a la Mesa de Ciutat   i 

elegir-ne les principals. I, generant dinàmiques en Assemblees 

Juvenils,  en els instituts i Universitat (IES Andreu Sempere, IES Pare 

Vitòria, IES Cotes Baixes, IES Batoi, La Salle, Sant Roc, UPV Campus 

d’Alcoi i l’Escola d’Art), que estimulin la participació dels més joves en 

els processos participatius.  

 

F Iniciant, cada departament, el seu procediment propi, paral·lel al de ciutat 

(partida d’inversió), de Pressupostos Participatius de la seva despesa 

comú. Per tant, Cada Àrea del Govern , amb les seves estructures de 

Participació Ciutadana, i a través d’un procés de Pressupostos 

Participatius, també podrà aportar les seves 3 propostes a la Mesa de 

Ciutat .  
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3 TEMPORALITZACIÓ 2013 

 

TERCER QUAN S’HA DE FER? 

 

1 D’OCTUBRE JORNADA DE FORMACIÓ GENÈRICA I D’INFORMACIÓ 

ESPECÍFICA SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.  

 

ENTRE OCTUBRE I NOVEMBRE ASSEMBLEES DE BARRI (partida 

d’inversió)  I JUVENILS (per estimular la participació dels joves en les 

Assemblees de Barri) i PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CADA 

REGIDORIA (despesa comú). 

 

21 DE NOVEMBRE MESA DE CIUTAT. 

 

4 ON S’HA DE FER? 

ASSOCIACIONS DE VEÏNS, INSTITUTS I AJUNTAMENT. 

 
5 QUANTITAT ECONÒMICA PER A INVERSIONS 
 
PROJECTE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2014: 250.000 EUROS 


