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Els pressupostos de 2014 vénen marcats per la situació econòmica de 
l'Ajuntament que impedixen realitzar inversions de gran calat en la ciutat. 
S'han inclòs en estos pressupostos una sèrie d'actuacions acordades per 
mitjà de la participació ciutadana en la discussió dels Pressupostos 
Participatius i que amb poques paraules són les següents: 
 

• Pla Integral d'accessibilitat. 
• Solars per a ús dels gossos. 
• Energies Renovables. 
• Urbanització bàsica del carrer Caseta Català. 
• Reurbanització de la Placeta de les Eres i contornada. 
 

Totes estes actuacions estaven acordades amb els veïns i per tant han 
sigut incorporades com prioritàries en l'aplicació dels nous pressupostos. 
 
També hi ha una sèrie de partides de nova creació com  poden ser el 
Manteniment de la Llotja Sant Jordi, Manteniment mobiliari de Vies 
Públiques que pretenen invertir en el manteniment propi de la ciutat però 
especificant el destí final de les mateixes. 
 
S'incrementen les partides de manteniment de voreres i paviments i la 
d’infrastructures de vies públiques amb motiu d'anar adequant les vies 
públiques a causa del deteriorament dels últims anys, cosa que els veïns 
també traslladen a la regidoria en les constants reunions que es manté 
amb ells.  
 
També hi ha un increment de la partida “Pla accessibilitat local” i de les 
partides “Manteniment infrastructura clavegueram” i “Actuacions xarxa de 
clavegueram”, matèries que des de fa anys requereixen d'una intervenció 
decidida per a la seua millora. 
 
En la partida destinada a cementeri s'ha sol·licitat alguna inversió en 
utillatge que permeta millorar els treballs d'aquest departament. 
 
Totes estes actuacions tenen com a fi un manteniment de la ciutat. Amb la 
creació de noves partides de manteniment indispensables per a la 
sostenibilitat de la ciutat, amb l'adquisició de maquinària per a distints 
servei imprescindibles, així com la creació d'algunes partides clares i que 
havien d'aportar-se des d'altres en no existir; en definitiva s'ha realitzat 
una planificació coherent del pressupost. 
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No obstant això, les partides de manteniment són insuficients per al que 
seria desitjable basant-se en les necessitats reals de la ciutat i que 
algunes  infrastructures en general no podran abordar-se, encara que cal 
afegir que s'està fent molt respecte d'això aconseguint subvencions i 
préstecs d'altres organismes oficials. 
 
 

 
 


