
MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE CULTURA 2018

ACTIVITATS/GASTADES DIVERSES C.A.D.A.

Aquesta xifra es proposa per a propiciar en 2019 el funcionament d'aquest centre
emblemàtic, en allò que correspon a la participació municipal. Dins del projecte es
contempla  tot  el  referit  al  projecte  de  la  Factoria  Creativa,  tallers  i  activitats
contemplada en quatre pilars bàsics; La música, el disseny, la comunicació i l'Art.

Es  contempla  també  totes  i  cadascuna  de  les  propostes  musicals,  visuals  i
escèniques, que es puguen dur a terme dins d'aquest recinte.

AJUDES RESIDÈNCIES FACTORIA CREATIVA

Es preparen aquest tipus d'ajuda, amb la clara vocació d'ajudar els nous creadors i
artistes de la nostra ciutat i també de comarca. Es prepara aquesta partida per a
poder afrontar, diferents ajudes de residència en el Ivam Cada Alcoi, amb clar sentit
d'ajudar  projectes  culturals,  realització  d'obres  o  creació  de  nous  materials,  que
puguen  servir,  tant  expositivament  en  l'edifici,  com  també  en  el  projecte  de  la
Factoria Creativa i els seus diversos tallers.

MOSTRA DE TEATRE D'ALCOI

La ciutat d'Alcoi alberga i promou la celebració anual de la Fira Escènica professional
valenciana. Aquest esdeveniment, de llarga i complida trajectòria –enguany arribarà
a la  XXVII  edició-  constitueix  una plataforma de promoció  valuosa de la  qual  es
beneficia, globalment, la societat alcoiana i el seu teixit creatiu i sociocultural. Les
aportacions  altres  institucions,  sempre  volàtils  en  temps  d'economia  insegura,
obliguen  a  una  previsió  pròpia  mínimament  dimensionada  a  la  proporció  del
pressupost total, la qual cosa permet la continuïtat, any rere any, de la convocatòria,
amb un pressupost global que voreja els 200.000 euros.



COMMEMORACIÓ 9 D'OCTUBRE

La valoració positiva dels nous Premis 9 d'Octubre Ciutat d’Alcoi, així com l'increment
de l'activitat del cicle que commemora aquesta data tan significativa del calendari
cívic i cultural, especialment amb activitats obertes en diferents espais de carrer i a
la Glorieta, aconsella ajustar a una xifra una mica superior la partida per a consolidar
aquestes iniciatives recent començades.

CONSELL DE CULTURA 

Enguany 2019 i després de la constitució del nou consell de Cultura, disposarà d'una
partida especifica i dotada perquè cadascuna de les comissions puguen executar les
seues propostes i activitats.

MANTENIMENT ORDINARI EDIFICI CENTRE CULTURAL

L'edifici i instal·lacions del Centre Cultural pateixen un desgast atribuïble tant a la
suma d'anys de funcionament, com l'obsolescència de determinats elements tècnics
i  la  utilització  intensiva  d'algunes  de  les  seues  dependències  i  equipaments.
L'augment que es proposa és un mínim per a evitar deterioracions i mantindre les
instal·lacions en servei.

MANTENIMENT LLOTJA DE SANT JORDI

L'ús intensiu de la Llotja  Sant  Jordi  com Sala  d'Exposicions Municipal,  exigeix  un
manteniment més estricte dels elements de seguretat i accessibilitat, tant per als
materials  expositius  com  per  al  públic.  Així,  les  avaries  successives  de  la  porta
elevatòria principal, aconsellen una reparació que garantisca el seu estat operatiu.



ADQUISICIÓ DE PROJECTOR TEATRE CALDERÓN

Després de 10 anys de les seues adquisició, el projector del teatre no funciona. La
seua reparació és complexa i tan sols la lampara costa quasi igual que el preu d'un
nou projector.

Amb aquesta nova adquisició podríem oferir el servei a totes i cadascuna d'entitats i
també a la pròpia programació municipal.

MANT. ORDINARI/NETA/DIVERSOS TEATRE CALDERÓN
La renovació del contracte que cobreix el manteniment de l'edifici i instal·lacions del
principal recinte escènic de la ciutat, així com els diferents serveis de personal tècnic,
de sala, coordinació i taquilla, ofereix l'oportunitat de millorar aspectes que s'han
detectat com a insuficients al llarg d'aquests quatre anys anteriors de funcionament
amb el règim de gestió directa municipal, després del notable estalvi que va suposar.
Així,  amb  l'augment  moderat  que  es  proposa,  la  cobertura  ampliada  de  serveis
podrà donar una millor atenció de personal i disponibilitat de sala i equips per a les
diferents activitats programades, al mateix temps que també la difusió i comunicació
d'aquesta  programació  municipal  i  altres  entitats  col·laboradores,  guanyarà  en
volum  i  eficàcia.  Amb  tot  això,  es  propiciarà  una  repercussió  i  aprofitament
incrementats  per  a  la  ciutadania,  la  qual  cosa,  en  definitiva,  en  donar  un millor
servei, rendibilitzarà la gran inversió pública que s'ha realitzat deu anys ací quant a la
reconstrucció i funcionament d'aquest equipament essencial de la ciutat.

MEMÒRIA PER A les BIBLIOTEQUES I ARXIU MUNICIPALS 2019

Consignació destinada a Manteniment ordinari de la Biblioteca Uixola. 

Consignació destinada a Manteniment del programa de gestió de wifi a biblioteques
i  espais  públics;  Llicències  del  programa  deep  freezer  per  a  manteniment  dels
portàtils de les biblioteques; Manteniment dels equips antifurts; Manteniment del
programa de gestió electrònica de l'Arxiu Municipal i del portal BIVIA. 

Consignació  destinada  a  la  compra  de  material  d'oficina  per  a  la  gestió
administrativa de l'Arxiu i Biblioteques Municipals. 



Consignació destinada a la compra de llibres i premsa periòdica i manteniment de
les subscripcions i col·leccions documentals en la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Consignació destinada a Activitats de foment lector en els centres de la Xarxa de
Biblioteques  Municipals;Actes  i  publicacions  del  Dia  del  Llibre;  Edicions  d'estudis
d'investigació de l'Arxiu Municipal; Assistència tècnica en les activitats organitzades
per  la  Xarxa  de  Biblioteques  Municipals:  cinema,  presentacions  de  llibres,
exposicions, etc.

MEMÒRIES DE PRESSUPOST DEL MUSEU PER AL 2019

Partida Restauració Material Arqueológico és per poder restaurar la campana gótica
de l’Ermita de Barxell, dipositada al Museu per la Conselleria de Cultura. 

Partida Publicaciones/Exposiciones Museo es per a la despesa de l’edició anual de
la revista Recerques del Museu d’Alcoi, i per a la impressió d’un nou llibre: Catàleg de
plafons ceràmics devocionals d’Alcoi. 

Partida Actividades Pinturas La Sarga és per poder ampliar el calendari de les visites
a les pintures.

Caldrà veure si per a 2019 farà falta disposar de recursos econòmics per a consolidar
la torreta que se situa pròxima a la Torre-portal de Cocentaina. 

Per poder fer front a les despeses de conservació i restauració d’alguna de les obres
d’art de l’Ajuntament, i d’altres escultures instal·lades a la via pública, es demana la
creació de la partida Conservación Colección Arte Municipal.

En 2019, una vegada adquirits els terrenys de l’entorn de les pintures rupestres de la
Sarga,  i  l’edifici  del  Mas de la  Cova,  caldrà  encomanar  la  redacció  d’un projecte
d’arquitectura, instal·lacions, dotacions i recursos, per al futur Centre de Visitants de
La Sarga. 

Els  accessos  a  les  pintures  de  La  Sarga  (carretera  i  sender)  requereixen  d’unes
millores.



DOTACIÓ DE PARTIDES D’ALTRES DEPARTAMENTS

Departament d’Educació:

Cal seguir amb la convocatòria de la Beca de Museografia (11 mesos), la dotació de
la qual ha d’estar equiparada amb el salari mínim interprofessional, i per això cal
dotar-la amb 10.824 €. La beca ha d’estar consignada i gestionada pel Departament
d’Educació.

La  beca  anual  de  formació  per  al  Museu,  anomenada  Beca  de  Restauració (11
mesos), equiparada amb el salari mínim interprofessional, i per això cal dotar-la amb
10.824 €. La beca ha d’estar consignada i gestionada pel Departament d’Educació.


