
Memòria Regidoria Democràcia Participativa i Transparència
2019

En les societats actuals la democràcia representativa és insuficient per a
garantir l'eficàcia i  l'eficiència en la gestió pública.  Les decisions que es
prenen sobre polítiques públiques ens afecten a tots i a totes. Per això,
cada vegada més, es fa imprescindible incloure els ciutadans i ciutadanes
en els processos deliberatius, de discussió i decisionals d'una nova gestió
pública, amb majorparticipació ciutadana.

El problema de la Participació Ciutadana no éstant definir-la com posar-la
en  pràctica.  De  tota  manera  qualsevol  persona  pot  entendre  que  la
Participació Ciutadana fa referència a una sèrie d’idees i d’activitats que
afavoreixen  un  major  empoderament  dels  ciutadans  en  els  assumptes
públics que els afecten.

Objectius generals

 Incrementar i enfortir el teixit associatiu.
 Implicar i coordinar els Departaments Municipals per dur endavant

els processos participatius.
 Facilitar  els  processos  de  participació  ciutadana  i  de  Democràcia

real.
 Experimentar noves canals i formes de participació.
 Millorar els mecanismes de transparència de l’Administració de cara

a la ciutadania.
 Fomentar la formació, implicació de la ciutadania amb l’objectiu de

aconseguir ciutadans crítics i participatius.
 Obrir la gestió de l’ajuntament a través de l’increment del número

de participants en processos participatius i de l’ús delsdistint scanals
de participació.



Línies estratègiques i accions

Línia Estratègica 1

Seguiment dels PressupostosParticipatius

 El  Departament  de  Democràcia  Participativa  impulsará  els
expedients  administratius  per  a  la  realització  efectiva  d’aquestes
inversions.

 Creació de partides nominatives per implementar la campanya.
 Coordinar  les  accions  a  realitzar  amb  els  diferents  departaments

involucrats  en  dur  a  terme  les  propostes  que  encara  no
s’hanrealitzat.

Línia Estratègica 2

Procésdels Pressupostos Participatius per al 2019

 Planificació dels Pressupostos Participatius 2019 per fases i dies.
 Tallers  participatius  dirigits  a  diferents  poblacions  per  integrar  i

obtenir una visió transversal de la ciutadania a més d’arribar a més
persones i difondre la cultura participativa.

 Incloure activitats  que promou en xarxes informals de conversa i
aprenentatge social, per tal de estimular la participació en aquestos
processos  i fomentar la intel·ligència col·lectiva.

 Creació de foros de debat amb especialistes en la materia a tractar. 
 Jornades de Ciutats Participatives.
 Continuarem  organitzant  la  gestió  situant  a  la  ciutadania  en  el

centre  de  l'acció  municipal,  promovent  la  participació,  decisió  i
cooperació dels alcoians i alcoianes.

 Immpulsarem els Pressupostos Participatius. L'objectiu és millorar la
difusió  i  les  eines  de  participació  perquè  almenys  un  10%  de  la
població s'implique en el procés de decisió.

 Projecte de participació ciutadana "Educació per a la Participació"
en col·laboració amb els centres educatius de secundària, consistent
en la creació d’una unitat didáctica on es treballe amb la comunitat
educativa i els alumnes el procés del Pressupostos Participatius en la



ciutat i una partida pressupostària per a engegar-la.

Línia Estratègica 3

Recolzament a les associacions veïnals

 Subvencions:  baremació   i  tramitació  de  les  subvencions
nominatives.

 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.

 “Registre de Participació Veïnal” on les persones i Entitats puguen
voluntàriament inscriure's per a rebre informació de l'Ajuntament
sobre matèries del seu interès i poder participar de manera directa
en l'aportació de solucions.

 Implementar la web de participació per al moviment associatiu de la
ciutat  on  es  puga  arreplegar  i  difondre  informació  de  la  seua
activitat.

 Accions de Dinamització Comunitària als barris de la ciutat per tal de
fomentar el sentit de pertinença a la ciutat i sensibilitzar als veïns
sobre la importància del seu paper actiu a la comunitat.

Línia Estratègica 4

Registre d’entitats

 Actualització anual 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.

Línia estratègica 5



Formació per a fomentar la participació

 Realitzar activitats de formació per a associacions i ciutadania.

 Planificar  i  portar  a  terme  el  programa  formatiu  Cursos  Alcoi
Participa , amb cursos dedicats a millorar la comunicació i la difusió
mitjançant les noves tecnologies (TICs). 

 Desenvolupar  Plans  d'Alfabetització  Tecnològica  Municipals  per
promoure l'ús de les tecnologies de la informació en tots els àmbits
de l'activitat econòmica i social de la ciutat.

Línia estratègica 6

Creació d'un nou Reglament de Participació Ciutadana

Línia estratègica 7

Canals de queixes

 Gestionar  directament  la  Bústia  ciutadana,  com  a  canal  de
comunicació de queixes i propostes de millora per a la ciutat.

 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 @alcoiserveis; 3. L’alcalderespon).

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

Línia estratègica 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.

Línia estratègica 9

Tramitació de la subvenció a Conselleria i la seua justificació

Línia estratègica 10

Col·laborar amb altres entitats, departaments i 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,  segonsels
recursos disponibles.

Línia estratègica 11

Transparència i bon govern

 Convertirem l'Ajuntamentd'Alcoi  en  un gran  portal  obert  de  fàcil
accés a la ciutadania, situant la transparència real en l'eix central de
la  nostra  actuació  aprofitant  les  TIC.  El  portal  servirà  per  a  una
permanent  rendició  de  comptes,  amb  avaluació  detallada  dels
programes  i  polítiques,  amb  total  transparència  impulsant  la
publicitat activa d' informació de rellevància jurídica; institucional;
econòmica  pressupostària  i  estadística,  la  qual  cosa  facilitarà  la
participació de la ciutadania en la presa de decisions i garantirà el
dret d'accés a la informació pública.

 Implantar  la Iniciativa Popular Local per incorporar les propostes de
la ciutadania als processos de govern.

 Generalitzar  la  Consulta  Ciutadana  Directa  sobre  les  decisions
estratègiques trascendents i sobre les inversions municipals, tant a
través d'internet com presencialment.



 Crearem aplicacions mòbils que faciliten la gestió i participació de la
majoria a tot sels processos de gestió de l'ajuntament.

 L'Alcalde  rendirà  comptes  en  assemblea  ciutadana  cada  any,
informant sobre els assoliments aconseguits durant aqueix temps,
així comd'allò que encara no s'haja realitzat d'aquest programa de
govern.

 Creació d’un Consell de Ciutat.
 Adhessió als principis de bon govern.

El pressupost per al 2019 queda d'aquesta manera:

Denominació Partida Quantia

Activitats Participació Ciutadana 20.000€

Subvencions AA.VV 28.000€

Pressupostos Participatius 400.000€ (320.000 Inversions i
80.000 gasto corrent)

Actuacions Transparència 5000€

Conveni Programa Anima’t 3000€

Educació per a la Participació 20.000€


