Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per al 2017
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES REBUDES
Per als Pressupostos Participatius per al 2017 s’han arreplegat un total de prop de 1.000
propostes, durant la fase de presentació, de l’1 al 20 d’octubre de 2016.
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Al 16 tallers participatius realitzats durant el mes
d’octubre per l’empresa Crea360, es van
arreplegar més de 600 propostes

600

TOTAL

988 PROPOSTES

*TALLERS PARTICIPATIUS REALITZATS:
Durant el mes d’octubre, es van realitzar un total de 16 tallers participatius a la ciutat, per part
de l’empresa Crea 360:


14 tallers a instituts, per alumnes de primer i segon de Batxiller.



1 taller obert dirigit a la ciutadania, el 5 d’octubre a l’Àgora



1 taller dirigit a majors, el 10 d’octubre a l’Àgora.

D’aquestes vora 1.000 propostes rebudes, una vegada eliminades les duplicades i unificades
les que eren bàsicament similars, van quedar 181 propostes diferents per al seu estudi de
viabilitat per part de la Mesa Tècnica.
Realitzat aquest estudi de viabilitat han resultat 148 propostes no viables i 33 viables, de les
quals, s’han prioritzat en 20 propostes, que passaran a la fase de votacions.
La següent fase del procés serà l’Assemblea Oberta el 16 de novembre, a les 19,30 hores, a
la Sala d’Actes del Centre Cultural, per explicar el procés seguit i informar de les propostes
que finalment passaran a la fase de votacions.
Al dia següent de l’Assemblea, s’obrirà el termini per a les votacions de les propostes. El
termini de votació serà del 17 al 30 de novembre, per internet, a través del web
alcoiparticipa.alcoi.org, i presencialment en diversos punts de votació.
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CRITERIS DE NO VIABILITAT D’UNA PROPOSTA
Els criteris que s’han tingut en compte per a determinar la viabilitat o no de les propostes són
els següents:
1. No és una inversió.
2. El seu cost aproximat supera els 400.000 €.
3. Proposta duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut
seleccionada.
4. Per excessives dificultats tècniques o administratives o per l’ambigüitat de la proposta.
5. No és competència municipal.
6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la
campanya dels Pressupostos Participatius.
7. Altres: han d’estar raonades.
8. No s’estima adequada.

CRITERIS PER A PRIORITZAR LES PROPOSTES
Els criteris que s’han seguit per a prioritzar les propostes i determinar les 20 propostes finals
que passaran a la fase de votacions són els següents:


Proposta concreta, de fàcil execució.



Per quantitat de gent que es beneficiarà.



Millor de la zona.



Equilibri entre els barris.



Major importància de propostes socials.
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