
MEMÒRIA PRESSUPOST 2021

GENT GRAN

El pressupost de la Regidoria de Persones Majors per a l’anualitat 2021 ascendeix a un total de 
206.391,9 €, incrementant-se en un 11’66% respecte al total general de l'any anterior.

CONSIDERACIONS DESTACABLES:

1. Si particularitzem en algunes partides cal destacar que en concret, la despesa en activitats i 
actuacions municipals orientades a procurar major qualitat de vida i foment de l'envelliment actiu 
de les persones majors s'incrementa en un 17’3%, respecte a l'any anterior. Això s'explica pels 
següents motius:

● Es creen dues noves partides el total de les quals ascendeix a 26.000€ per a donar 
compliment al compromís municipal d'iniciar i impulsar l'obertura d'una línia actuació 
dirigida a fer front a les situacions d'aïllament social i soledat no desitjada en les quals 
puguen trobar-se determinades persones majors de la nostra ciutat. Aquestes partides aniran 
destinades al desenvolupament de programes per al foment del voluntariat, per a la 
prevenció, per a l'oferta d'activitat i per a l'acompanyament de persones en situació de 
soledat no desitjada.
Aquests programes estaran recollits en un Pla d'actuació municipal per a fer front a les 
situacions d'aïllament i soledat no desitjada elaborat per tècnics municipals. S'inicia el 
present any i s'ha previst una subvenció finalista amb Cruz roja d'Alcoi, per a l'execució 
d'algunes de les actuacions contemplades en aquest Pla.

● Es manté quasi*en els mateixos termes la partida d'Activitats, destinada principalment a 
sufragar el cost de les Aules Culturals de persones majors i d'altres activitats per a la 
promoció de la formació al llarg de tota la vida i del envelliment actiu.
Això és possible, malgrat la pandèmia, gràcies a l'esforç organitzatiu que tot l'equip 
professional ha realitzat en els últims mesos, tant per a adaptar les classes presencials per a 
complir amb totes les mesures preventives establides, com per a crear una oferta en línia de 
totes les aules, per a disposar d'una alternativa en els períodes en què la situació provocada 
per la pandèmia desaconselle les classes presencials.
* (Només s'han reduït 8.000 euros d'aquesta partida per entendre que la despesa derivada de
viatges culturals i de determinades celebracions, que convocaven a un important nombre de 
participants, no es podrà executar).

2. Es consignen 13.000€ per a donar continuïtat al projecte promogut per l'OMS : Alcoi, 
ciutat amigable amb les persones majors. En concret per a dissenyar el pla d'acció derivat 
del diagnòstic realitzat, que ha sigut fruit de la participació directa de més de 300 persones 
majors.

3. En matèria d'inversió es consignen 26.000€ per a la realització d'obres de millora en dos 
centres municipals de majors. És imprescindible mantenir i adequar permanentment les 



infraestructures destinades a promoure la convivència entre persones majors i el 
desenvolupament de programes socials, d'oci i culturals.

4. És una dada rellevant que el 85’75% del pressupost de la regidoria de persones majors es 
destina a activitats i inversió. És a dir, és una despesa que repercuteix directament en 
benefici de població major i el gaudeixen de manera directa.

5. Es mantenen les partides destinades a neteja, subministraments, manteniment, etc dels 
centres de majors, malgrat romandre tancats en l'actualitat per motiu de la pandèmia. Això 
en previsió que puguen posar-se novament en funcionament al llarg de l'any, i de les 
despeses extra i imprevistos que puga comportar aquesta reobertura.

6. Desapareixen dues partides: D'una banda la destinada a la gestió del centre Oliver, atés 
que ha deixat de realitzar el servei de bar i neteja en els termes que venia realitzant-se. 
D'altra banda, desapareix també la partida de Subvenció Mariola l'Asunción, una vegada 
realitzat el projecte d'inversió en el Preventori, per al qual va ser concebuda.

7. Finalment, assenyalar que per a aquest any 2021 s'ha sol·licitat a la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, una subvenció dins de la 
convocatòria anual de subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques 
(modalitat C).
Aquesta subvenció es destina al finançament de les Aules culturals de persones majors. 
S'han sol·licitat 70.137€. La quantitat que anualment es ve concedint no supera un terç del 
cost anual de les Aules a Alcoi.

Nota: Quant a la subvenció que poguera correspondre de la Generalitat, pel personal tècnic 
que l'ajuntament ha adscrit al Departament de Majors, haurà d'estar contemplada, si és el 
cas, juntament amb la resta de personal de serveis socials i en els mateixos termes. 


