
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 REGIDORIA DE COMPRES, 

PATRIMONI, RÈGIM JURÍDIC I TURISME 

 

COMPRES 

S'ha entès més convenient i àgil per a la gestió pressupostària 

l'agrupació de totes les partides de compra de material d'oficina en una 

única. 

Destacar la incorporació de la partida creada ex profeso per satisfer 

l'anualitat prevista pel 2016 respecte del Pla de Pagaments aprovat pel 

jutjat en el procediment d'execució de sentència relatiu a la resolució 

del contracte del Bulevard Nord. 

 

PATRIMONI 

Quant a les partides de manteniment del patrimoni històric s'ha 

considerat agrupar la consignació pressupostària en una partida 

genèrica, per la versatilitat que això comporta per a l'execució dels 

projectes.  

Cal destacar la reserva de 7.000€ dels consignats, a fi de reactivar el 

Consorci de la Via verda de el “Tren Xixarra” Alcoi-Gandia.  

Quant al patrimoni arqueològic-industrial del Molinar, després de la 

inversió inicial que s'està executant conforme al pressupost 2015, 

(relativa als treballs de manteniment i tancament de la fàbrica “Els 

Solers”, a més de la posada en valor del curs hídric juntament amb 

l'elaboració de panells didàctics que s'instal·laran en diversos punts del 

recorregut), es proposa destinar una dotació inicial de 5.000€ a l'efecte 

d'elaborar un estudi/projecte de recuperació de la zona del Molinar a 

manera de via verda conjuntament amb les regidories de Medi ambient 

i Urbanisme.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respecte dels solars municipals, la política que es ve mantenint des de 

la legislatura passada incideix en la inversió en millores que perdurin en 

el temps, que dotin d'ús aquests espais i que evitin el cost de neteja i 

desbrossament que es fa anualment. A manera d'exemple parc infantil 

c/ Sant Vicent o Partidor. Pel 2016 la inversió prevista ve referida al 

solar de la C/ Sant Joan.  

Quant a la partida d'adquisicions, i amb vista a l'exposat en el paràgraf 

anterior, la dotació va fonamentalment encaminada a l'adquisició de 

finques completes per poder efectuar actuacions integrals, ja sigui de 

rehabilitació o enderrocament, fonamentalment a la zona Centro, que 

contribueixin a la regeneració del barri, evitant en molts casos risc per 

als vianants. 

 

RÈGIM JURÍDIC 

Es crea una nova partida de “Costes Processals” dotada amb 90.000€ 

que prevista per fer front al pagament de les costes recaigudes en el 

procediment seguit contra Ortiz a resultes de la resolució del contracte 

del Bulevard Nord. En l'actualitat la fixació de l'import de les mateixes 

no és ferma, a l'espera de resolució judicial després de la impugnació 

formulada per l'Ajuntament a les quantitats plantejades per l'empresa. 

La partida de “despeses jurídiques i peritatges” es redueix en un 33% 

tenint en compte que el contracte d'assessorament recentment licitat 

s'inclouen, a més de tots els contenciosos i procediments de l'ordre 

social que ja es van incorporar a l'anterior contracte, un mínim de tres 

procediments de qualsevol índole, matèria i quantia que l'Ajuntament 

consideri encomanar a l'adjudicatari del contracte. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURISME 

En matèria de Turisme pensem que el fonamental és la promoció i 

difusió dels nostres recursos. En aquest sentit es pretén treballar des de 

tres línies: 

- Entenem com a primer pas necessari, el definir un objectiu 

estratègic de màrqueting que ens permeti seguir avançant, a partir 

d'una racionalització dels recursos, en el posicionament turístic de la 

nostra ciutat.  

- La dinamització de la ciutat a nivell turístic implica una inversió en 

activitats que atreguin al públic. Les rutes que des del mes de juliol 

s'estan duent a terme, han tingut molt bon acolliment de públic i 

cada vegada és més la demanda. L'aposta pel 2016 és continuar amb 

aquesta iniciativa.  

 

La presència de la nostra ciutat en fires nacionals i internacionals que 

s'adaptin al nostre model turístic entenem és fonamental en llaures a la 

promoció de la destinació i el posicionament al mercat. 


