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Premi de novel·la Isabel-Clara Simó
Enguany vorà la llum el primer premi de Novel·la Isabel-Clara Simó. Dotat amb un 
premi econòmic de 6.000 €. Eixiran les bases al març, amb la intenció de donar a 
conéixer qui guanyarà el premi a la fi d'octubre.

Projecte Museístic Camilo Sesto
Una vegada rebut tot el llegat del cantant internacional Camilo Blanes Cortés i una
vegada classificat i inventariat, es contractarà un projecte museístic concorde a tot
el material rebut i l'espai que al principi, puga recollir tot aquest material.

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 XXX edició  constitueix una plataforma de promoció 
valuosa de la qual es beneficia, globalment, la societat alcoiana i el seu teixit 
creatiu i sociocultural. Enguany es dedicarà al desaparegut Pep Cortés.

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.

Activitats/Despeses Diverses IVAM CADA ALCOI
Aquesta xifra es proposa per a propiciar en 2020 el funcionament d'aquest centre 
emblemàtic, en allò que correspon a la participació municipal. Seguretat integral 
de l'edifici, millores i manteniment i assistència a totes les sales.

Consell de Cultura
Aquest any 2020 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, tal com ja es va poder portar a efecte 
l'any 2019.

Manteniment ordinari, neteja i varis del Teatre Calderón
El 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.

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 en la Glorieta, aconsella ajustar a una xifra una mica superior la partida 
per a consolidar aquestes iniciatives recentment començades.

BIBLIOTEQUES I ARXIU MUNICIPALS 2020

Manteniment de l’edifici biblioteca Uixola
Consignació destinada a Manteniment ordinari de la Biblioteca Uixola. Partida per 
fer front a tot el manteniment i millora de les instal·lacions de la Biblioteca de 
l'Uixola.

Manteniment ordinari tecnologia de l’arxiu
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 anti furts; 
Manteniment del programa de gestió electrònica de l’Arxiu Municipal i del portal 
BIVIA.

Material Oficina/ Fotocòpies Biblioteca
Consignació destinada a la compra de material d’oficina per a la gestió 
administrativa de l’Arxiu i Biblioteques Municipals.

Compra llibres i revistes
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.

Avaluació documentació administrativa LO15/1999
Consignació destinada al tractament de la documentació administrativa que no 
ingressa en l’Arxiu històric.

Gratificació biblioteca
Consignació destinada al pagament de serveis puntuals i extraordinaris als 
treballadors de les biblioteques per activitats fora de l’horari habitual de treball.

Restauració i enquadernació
Consignació destinada al manteniment de l’Hemeroteca Municipal (enquadernació



i restauració) i la restauració de documents de l’Arxiu Municipal.

Arxiu digital en la xarxa
Consignació destinada a la digitalització dels fons documentals de l’Arxiu 
Municipal per a la seua consulta per mitjà del portal documental BIVIA.

Activitats promoció lectora/cultural
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 
de recerca de l’Arxiu Municipal; Assistència tècnica en les activitats organitzades 
per la Xarxa de Biblioteques Municipals: cinema, presentacions de llibres, 
exposicions, etc.

Manteniment ordinari de l’edifici del 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 
mantenir les instal·lacions en servei.
Consignació destinada al manteniment ordinari de l'edifici de la Biblioteca Central. 
Partida per fer front a tot el manteniment i millora de les instal·lacions del Centre 
Cultural Mario Silvestre, de la Biblioteca Ricardo Senabre, de la Sala de Lectura 
Joan Valls i de tot el conjunt del antic edifici del Banc d'Espanya.

MUSEU

Publicacions Exposicions Museu
Despesa de l'edició anual de la revista Recerques del Museu d'Alcoi, i per a la 
impressió d'un nou llibre des del Museu Arqueològic: 'Actas Congreso Arte 
Rupestre'.

Activitats Pintures La Sarga
Despesa per poder incrementar i millorar l'atenció de les visites a les pintures, i 
per a la publicitat (anuncis) de les activitats i portes obertes.

Millores accessos Pintures La Sarga
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 Pla Director i d'un 
Projecte d'arquitectura, instal·lacions, dotacions i recursos, per al futur Centre de 
Visitants de La Sarga. S'ha estimat en 25.000 € l'import d'aquests documents.

DOTACIÓ DE PARTIDES D'ALTRES DEPARTAMENTS
 Convocatòria de la Beca de Museografia, la dotació de la qual ha d'estar 

equiparada amb el salari mínim interprofessional. La beca ha d'estar 



consignada i gestionada pel Departament d'Educació.

 Convocatòria de la Beca de Restauració, la dotació de la qual ha d'estar 
equiparada amb el salari mínim interprofessional. La beca ha d'estar 
consignada i gestionada pel Departament d'Educació.


