
       
   Ajuntament d’Alcoi 
Participació Ciutadana 
 
 

 
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 

1 

PROGRAMACIÓ ANUAL DEL DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA - ANY 2016  
 

A. Recursos disponibles 

B. Activitats 

 1. Activitats ordinàries i administratives  

2. Processos Participatius 

 

 

A) RECURSOS DISPONIBLES  
 

- Humans: 1 administrativa de gestió (Joana) + 1 administratiu responsable de Participació (Roderic) 

- Espai: oficina al carrer Major, 10, 2n planta 

- Temps:  

a) horari d’atenció ordinari: dilluns-divendres, atenció de 10 a 14 h.  

b) També amb cita prèvia reunions amb persones, col·lectius i entitats fora d’aquest horari. 

- Material: material d’oficina genèric. 

- Econòmics: salaris dels treballadors, més les diferents partides pressupostàries: 

 

Org. Pro. Eco. Descripción 
Créditos  
Totales  

consignados  

03243 92400 22699 GASTOS ACTIV.PARTIC.CIUDADANA 16.000,00 

03243 92400 62900 INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 400.000,00 

03243 92401 22610 ACTIV. 40 ANIVERSARIO A.A.V.V. 5.000,00 

03243 92401 48900 SUBV.ACT.ASOCIACIONES VECINOS 21.670,10 

   TOTAL 442.670,10 
 

 

 

Falten les partides prorrogades dels pressupostos participatius, d’aquelles inversions que no 
s’han realitzat, i que estaran disponibles al mes de febrer de 2016, i que són les següents: 

 

Org. Pro. Eco. Descripción 

Créditos  
Totales  
consignados  

11443 15302 61900 PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL (@ALCOIPARTICIPA) 55.000,00 

11443 15321 61900 TRAT.ANTIDESLIZANTE ACERAS (@ALCOIPARTICIPA) 60.000,00 

11443 33402 62200 ESPACIO CONCIERTOS (@ALCOIPARTICIPA) 75.000,00 

11443 92400 62200 C.CIV.ENSANCHE/STA.ROSA (@ALCOIPARTICIPA) 241.000,00 

06861 93303 68100 OBRES "PLACETA LES ERES" (@ALCOIPARTICIPA" 60.000,00 

   TOTAL 491.000,00 
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B. PREVISIÓ D’ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT PER AL 201 6  
 

1. Activitats ordinàries i administratives 
1.1. Subvencions a les associacions de veïns 

1.2. Recolzament a les associacions veïnals 

1.3. Registre d’entitats 

1.4. Canals de queixes 

1.5. Comunicació i informació 

1.6. Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació 

1.7. Col·laborar amb altres entitats, departaments i administracions 

 

2. Processos participatius 
2.1. Creació d’un Grup Obert de Participació Ciutadana. 

2.2. Celebració del 40é aniversari de les associacions de veïns 

2.3. Pressupostos Participatius 

2.4. Cursos Alcoi Participa 2016 

2.5. El nou Reglament de Participació Ciutadana 

2.6. Participació Jove 

2.7. Consell ciutadans 

 

 

1. ACTIVITATS ORDINÀRIES I ADMINISTRATIVES 
 

1.1. Subvencions a les associacions de veïns 
� Tràmit ordinari de sol·licituds i justificacions de subvencions. Total 2016: 21.670 € 

� S’aplicarà el barem establert l’any 2015 per a repartir la consignació. 

 

 

1.2. Recolzament a les associacions veïnals 
� Subvencions: baremació i tramitació de les subvencions. 

� Infraestructures: col·laboració en la cessió de material i d’espais públics (festes, etc.), 
així com també dels locals on tenen la seua seu. 

� Comunicació: contacte continu per a col·laborar en la resolució dels problemes o les 
millores que plantegen per a la ciutat. 

 

 

1.3. Registre d’entitats 
� Millorar i actualitzar la base de dades del registre d’entitats que es troba en Secretaria 

General de l’Ajuntament, amb la col·laboració de Secretaria i Informàtica. 

 

 

1.4. Canals de queixes 
� Gestió directa de la Bústia ciutadana. 

� Gestionar les queixes presentades per instància general que arriben d’associacions de 
veïns, i si de cas d’altres entitats de la ciutat. 

� Informar sobre els quatre canals de queixes que té actualment l’Ajuntament (1. 
Instància general; 2. Smart @alcoi serveis; 3. L’alcalde respon; 4. Bústia ciutadana). 
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1.5. Comunicació i informació 
� Comunicar i informar de les activitats que es realitzen des del Departament i d’aquelles 

que facen les entitats cíviques de la ciutat, especialment de les organitzades per les 
Associacions de Veïns. 

� Actualitzar la informació en les xarxes socials i el web del Departament. 

� Mantenir actualitzada la base de dades de contactes del Departament.  

 

 
1.6. Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació 

� Tramitació administrativa. 

 

 

1.7. Col·laborar amb altres entitats, departaments i administracions 
� Col·laborar amb les entitats cíviques, departaments municipals i altres administracions 

que demanen la col·laboració del Departament de Participació per a realitzar alguna 
activitat, segons els recursos disponibles. 

 

 

 
2. PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 

2.1. Creació d’un Grup Obert de Participació Ciutad ana 
� Si hi ha resposta ciutadana i de les associacions tenim la intenció de crear un Grup Obert 

de Participació. 

� Ha de ser un instrument per a planificar i millorar els processos participatius a Alcoi.  

� Aquest Grup Obert estarà format per representants d’associacions cíviques locals i també 
persones interessades en la participació a títol individual, i amb representació de 
l’Ajuntament d’Alcoi mitjançant la regidora de Democràcia Participativa. 

� Entre les seues funcions estarà la de preparar un nou reglament de participació, planificar 
els pressupostos participatius, reforçar el teixit associatiu, col·laborar en la preparació de 
campanyes de formació, tant per a les entitats com per als joves, etc. 

� El seu funcionament pot ser informal en un principi, i dotar-lo d’un reglament propi quan 
es valore la seua necessitat. Ha de tenir iniciativa de reunió i de petició.  

� El llocs per a les reunions poden ser espais municipals o cedits per les diferents 
associacions, de tal manera que arribe a tots els barris d’Alcoi. 

 

 
2.2. Celebració del 40é aniversari de les associaci ons de veïns 
� L’any 2016 se celebra aquest aniversari i per a celebrar-ho és imprescindible la 

participació amb totes les associacions de veïns d’Alcoi. 

� Proposem crear una comissió gestora que tinga iniciativa per a planificar i organitzar les 
diferents activitats. 

� Hi ha una partida pressupostària amb 5.000 € al Dep. de Participació, més el que es 
puga col·laborar des d’altres departaments. 

� Possibles activitats: editar un llibre commemoratiu amb fotografies, fer una exposició de 
fotografies, crear un web amb recursos multimèdia i altres ja arreplegats per al llibre, fer 
un sopar homenatge obert a tot el món, etc. 

� Es plantejarà aquesta activitat als representants de les associacions de veïns. 
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2.3. Pressupostos Participatius 
� Executar les inversions pendents: 2 del 2014; 3 del 2015; i les 5 del 2016. 

� Convocar reunions amb els grups de treball del 2014 i del 2015 per a informar de la 
situació de les inversions. 

� Planificar i portar a terme la campanya dels pressupostos participatius per al 2017 amb 
la col·laboració del Grup Obert de Participació. 

 

 

2.4. Cursos Alcoi Participa 2016 
� Planificació i realització de la campanya de formació participativa d’enguany.  

� Els cursos es faran segons la demanda de les associacions i en concret segons les 
peticions de formació del Grup Obert de Participació, tenint en compte que ha d’haver 
un número mínim d’interessats per a que es puga realitzar. 

 

 

2.5. Procés participatiu per al nou Reglament de Pa rticipació Ciutadana 
� Realitzar un procés participatiu per a redactar-ne un de nou, tenint en compte el treball 

ja realitzat durant el final de 2014 i principi de 2015. 

� Ha de partir del Grup Obert de Participació, amb un grup motor que diagnostique la 
situació actual de participació i que propose les millores en un esborrany. 

� En aquest procés també es convocarà als grups polítics amb representació municipal, 
als treballadors de l’administració, i a tota aquella persona interessada. 

� Entenem que el procés per al nou Reglament ha de servir per a millorar la participació, i 
el resultat ha de ser un document relativament breu, accessible, de fàcil lectura, que 
evite la redundància, concís i aplicable. Hem de fugir de la retòrica legal que després 
no s’aplica. 

 

 

2.6. Participació Jove 
� Temptejar la possibilitat de realitzar activitats de foment de la participació en les 

escoles, amb la col·laboració imprescindible del Grup Obert de Participació i els equips 
docents dels centres que vulguen col·laborar. 

� Col·laboració amb el Departament d’Educació: contacte amb els centres educatius, 
programes de comunicació, processos participatius concrets, etc. 

� Col·laboració amb el Departament de Joventut: oportunitat d’utilitzar la infraestructura 
del Centre Cervantes Jove per a activitats, reunions, etc.  

 

 

2.7. Consell ciutadans 
� Ordenar els diversos consells sectorials municipals que existeixen i col·laborar per a 

crear-ne de nous si hi ha una demanda clara i concreta. 


