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PROGRAMACIÓ ANUAL DEL DEPARTAMENT 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA - ANY 2015  
 

A. Recursos disponibles durant l’any 

B. Activitats ordinàries del Departament  

C. Activitats possibles 

 

 

A. RECURSOS DISPONIBLES DURANT L’ANY 

 

- Humans: 1 adm. de gestió (Joana) + 1 responsable de Participació (Roderic) 

- Espai: oficina al carrer Major, 10, 2n planta – necessitat de trobar un lloc accessible i molt més 
pròxim a les oficines centrals de l’Ajuntament. 

- Temps:  

a) horaris normals d’atenció: dilluns-divendres, atenció de 10 a 14 h.  

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

- Material: material d’oficina genèric – possible compra d’un ordinador portàtil, projector i 
pantalla per a les reunions de treball. 

- Econòmics: salaris dels treballadors, més les partides de subvencions per a Associacions de 
Veïns (21.400 €) i partida d’activitats de Participació (16.000 €) 

 

 

B. ACTIVITATS ORDINÀRIES DEL DEPARTAMENT 

 
1. Seguiment del Pressupostos Participatius del 2014 i del 2015.  

2. Procés dels Pressupostos Participatius per al 2016.  

3. Recolzament a les associacions veïnals 

4. Registre d’entitats 

5. Formació per a fomentar la participació 

6. Procés participatiu per al nou Reglament de Participació Ciutadana 

7. Canals de queixes 

8. Comunicació i informació 

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

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

 
1. Seguiment del Pressupostos Participatius del 201 4 i del 2015 .  
En total queden 7 actuacions per realitzar: 

- 1/2014: Pla Integral d’Accessibilitat i primeres inversions: total 96.000 €. 

- 2/2014: Obres i millores a la zona de la Placeta de les Eres: 60.000 € 

- 1/2015: Tractament per a no esvarar-se, a les voreres del Centre (marbre) i a les del 
carrer Isabel la Catòlica, 60.000 € 

- 2/2015: Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a poder fer concerts amb una capacitat 
de 400 persones, 75.000 € 

- 3/2015: Habilitar un hort escolar per al col·legi públic Sant Vicent, al terrenys que es 
troben al costat de l'antic dipòsit d'aigua de Bellavista, 12.000 €. 

- 4/2015: Urbanitzar per a vianants la continuació del carrer Ràdio Alcoi fins al carrer Perú, 
12.000 €. 

- 5/2015: Habilitar un Centre Cívic per al barri de l'Eixample i de Santa Rosa, 241.000 €. 
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- Temporaltizació: seria molt convenient finalitzar-ho en l’exercici pressupostari del 2015. 

- Reunions i comunicacions fluïdes amb els Grups de Treball, del 2014 i del 2015, i elaborar les 
actes d’aquestes reunions. 

 

2. Procés dels Pressupostos Participatius per al 20 16.  
- Organitzar i planificar un procés participatiu per a que una part del Pressupost Municipal siga 

decidit mitjançant un procés participatiu. L’any 2014 van ser 250.000 € i l’any 2015 van 
ser 400.000 € del capítol d’inversions. Per al 2016 encara no se sap la quantia. 

- Ha de comptar amb 4 fases:  

1. Arreplegar propostes (assemblees obertes, taules informatives, email) 

2. Tractament tècnic i administratiu de les propostes (possible Mesa Tècnica de Valoració) 

3. Votacions obertes (presencials i per Internet) 

4. Seguiment de les inversions seleccionades (constituir el Grup de Treball) 

- Temps: es recomana fer-ho entre setembre i novembre del 2015. 

 
3. Recolzament a les associacions veïnals  

a) Subvencions: baremació i tramitació de les subvencions nominatives. 

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

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

 

4. Registre d’entitats  
- Iniciar un procés d’actualització de les dades del Registre d’Entitats que es troba en 

Secretaria i donar de baixa aquelles entitats que no estiguen actives.  

- També aprofitar aquest procés per a classificar cada entitat per matèria o sector d’actuació, 
per tal de poder-les derivar eficaçment al consell sectorial que estiga constituït o que es 
puga constituir. 

 

5. Formació per a fomentar la participació  
- Realitzar activitats de formació per a associacions. Planificar i portar a terme el programa 

formatiu Cursos Alcoi Participa 2015, amb cursos dedicats a millorar la comunicació i la 
difusió mitjançant les noves tecnologies (TICs). 

 

6. Procés participatiu per al nou Reglament de Part icipació Ciutadana  
- Completar un procés participatiu per a redactar un nou Reglament de Participació Ciutadana. 

- Antecedents: ja hi ha hagut diverses reunions amb Associacions de Veïns i amb els grups 
polítics amb representació en l’Ajuntament durant la legislatura 2011-2015. Es va partir d’un 
document base presentat pel Dep. de Participació. 

- Enriquir el procés participatiu: es podria contractar una empresa que el realitze amb la 
col·laboració directa del Departament de Participació Ciutadana. 

- Com a mínim, continuar amb les reunions periòdiques per a avançar amb el document 
consensuat.  

- Atenció a l’article 19, el de la participació en el Plenari: és un punt difícil en el debat entre els 
grups polítics. 

 

7. Canals de queixes  
- Gestionar directament la Bústia ciutadana, com a canal de comunicació de queixes i 

propostes de millora per a la ciutat. 
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- 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 altres tres canals de queixes que té l’Ajuntament (1. Instància general; 2. 
Smart @alcoi serveis; 3. L’alcalde respon). 

- Derivar les queixes que no arriben per algun d’aquests canals, per a millorar l’eficàcia en la 
seua tramitació. 

 

8. 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.  

 

9. Tramitació de la subvenció a Conselleria i la se ua justificació  
- Tramitació administrativa. 

 

10. Col·laborar amb altres (entitats, departaments i altres administracions)  
- Respondre i assessorar a les entitats cíviques, els departaments municipals i altres 

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

 

 

 

C. ACTIVITATS POSSIBLES 

 
1. Participació a les escoles  
- Temptejar la possibilitat de realitzar accions de foment de la participació en les escoles, ja 

siga mitjançant la creació d’un Consell de Xiquets i Joves o mitjançant activitats més 
convencionals com xarrades, dinàmiques grupals, anàlisis DAFO per a detectar inquietuds 
dels més joves per a millorar la ciutat, etc. 

- 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.  

- La participació en xiquets i joves és convenient per tres motius: 

 a. Permet decidir als més joves sobre qüestions de la seua ciutat 

 b. Educa en participació (educació per a la ciutadania pràctica) 

 c. De rebot, implica a les famílies en processos participatius 

 

2. Consell ciutadans  
- Ordenar els diversos consells sectorials que existeixen i crear-ne de nous si n’hi ha demanda. 

- Crear especialment el Consell dels Barris, amb un reglament propi, com a canal de 
comunicació directe entre els representants de les associacions de veïns i els ciutadans 
d’Alcoi i l’Ajuntament, mitjançant el Departament de Participació Ciutadana. 


