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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES INVERSIONS APROVADES 2014 i 2015 
 

Data: 8 de setembre de 2015 
 
 
 
NOTÍCIES 
 
IMPULS ADMINISTRATIU: a partir d’ara Participació Ciutadana serà el departament impulsor dels 
expedients de les inversions aprovades als Pressupostos Participatius. Això vol dir dos coses: 1. 
que Participació assumeix més càrrega de faena; i 2. que aquest departament tindrà les partides 
pressupostàries i serà el coordinador de l’execució de cada inversió. Necessàriament comptarà 
amb la col·laboració de la resta de departaments municipals, en especial de les àrees tècniques i 
de contractació. 
 
DINERS: ja tenim creades les partides pressupostàries, però amb 0 €. En principi, a finals de 
setembre o principis d’octubre tindrem els diners i començarem a impulsar els expedients. 
 
 
 
CONSIDERACIONS SOBRE LES INVERSIONS PENDENTS 
 
Queden 7 inversions pendents de les campanyes del 2014 i del 2015: 
 

Del 2014: 
 
1/2014. Pla Integral d’Accessibilitat i primeres in versions: total inicial 2014: 96.000 €  
- Sí que va a fer-se. 
- Actualment 55.000 €. Arribar a un total de 80.000 €. Serà plurianual: 2015-2016 
- Arquitectura veurà si el Pla de Mobilitat i el PGOU contempla aspectes d’accessibilitat, per a 

evitar duplicar un estudi. 
- Participació demanarà a Arquitectura que faça un esborrany de plec de prescripcions tècniques 

per a realitzar la contractació administrativa. 
 
 
 
2/2014. Obres i millores a la zona de la Placeta de  les Eres: 60.000 € 
- Sí que va a fer-se 
- Participació demanarà a Arquitectura que faça el projecte, al mateix tècnic que va fer l’actuació 

actual. 
- En tenir en projecte, demanarem que ens preparen l’esborrany del plec de prescripcions 

tècniques, per a realitzar tot seguit la contractació administrativa. 
- Prioritats: 1. asfaltar el carrer Sant Mateu; 2. amb els diners que queden consensuar amb els 

veïns del Partidor la resta d’actuacions que van marcar en la reunió del passat 14 de maig de 
2015. 
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Del 2015: 

 
01/2015. Tractament per a no esvarar-se, a les vore res del Centre (marbre) i a les del carrer 

Isabel la Catòlica: 60.000 € 
 
- Sí que va a fer-se. 
- Participació demanarà al Dep. d’Obres que prepare el projecte. 
- En tenir en projecte, demanarem que ens preparen l’esborrany del plec de prescripcions 

tècniques, per a realitzar tot seguit la contractació administrativa. 
- Possiblement amb aquests diners no es puguen fer totes les voreres de marbre del centre: es 

prioritzaran les de més ús (Isabel la Catòlica segur. Altres: Sant Nicolau? Sant Francesc? Sant 
Llorenç?). Abans d’iniciar l’actuació podem consultar la llista de carrers amb el grup de treball.  

 
 
 
02/2015. Habilitar, mantenir i gestionar un espai p er a poder fer concerts amb una capacitat 

de 400 persones: 75.000 € 
 
- Sí que es vol fer, però té molts problemes i caldrà adequar el plantejament inicial. 
- Inversió molt difícil de materialitzar. Excedeix la capacitat organitzativa i tècnica de Participació. 
- Caldrà fer reunions entre membres del grup de treball i tècnics de Cultura, Àrea econòmica i 

segurament Enginyeria (encarregats de llicències) per a coordinar-se. 
- Tres grans problemes: 
1. És una despesa plurianual (excedeix el caràcter anual dels Pressup. Part.) 
2. Té despeses de manteniment anuals: suposa una càrrega econòmica que s’ha d’assumir per 

algun departament municipal (Cultura? Joventut?) 
3. Encarregats de la gestió? Tres modalitats principals: 
a) Ho gestiona directament l’Ajuntament (limitacions de personal i econòmiques) 
b) Ho contracta amb una empresa externa (limitació econòmica) 
c) Ho cedeix a una entitat per a la seua cogestió. Problema: actualment no existeix un interlocutor 

clar (amb CIF o DNI) per a portar a terme aquest projecte.  
 
 
 
03/2015. Habilitar un hort escolar per al CP Sant V icent, als terrenys que es troben al costt 

de l’antic dipòsit d’aigua de Bellavista: 12.000 € 
 
- Està fent-se actualment. 
- Obres i Medi Ambient estan portant a terme el projecte. 
- Es va fer una visita a la ubicació el passat 16 de juliol de 2015, amb els tècnics d’aquests 

departaments (Zoila Mira i Jordi Silvestre), i amb la presència de la secretària i el conserge del 
CEIP Sant Vicent (Ana i Jose), i una representant del grup de treball 2015 i membre de l’AMPA 
del centre (Siena Botella).  

- A finals de setembre o inicis d’octubre pot estar finalitzat. 
- S’ha pogut fer per dos motius: 1. bona coordinació entre tècnics; 2. urgència per inici de curs. 
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04/2015. Urbanitzar per a vianants la continuació d el carrer Ràdio Alcoi fins el carrer Perú:  
12.000 € 
 
- Sí que es vol fer. 
- Participació demanarà un projecte a Obres o Arquitectura, per a poder licitar l’obra (contracte 

d’obres amb expedient amb proposta de regidora i mínim tres pressupostos, perquè és una 
despesa que es troba entre els 9000€-18.000 € ). 

- Principal problema: segurament la valoració econòmica prèvia ha quedat per davall de la 
despesa real que suposarà aquesta actuació. 

- Solucions:  
a) dotar de més diners la partida. 
b) fer una actuació inicial amb els diners que es tenen.  
 
 
 
 
05/2015. Habilitar un Centre Cívic per al barri de l’Eixample i de Santa Rosa: 241.000 € 
 
- Sí que es vol fer, però té molts problemes i caldrà adequar el plantejament inicial. 
- Inversió molt difícil de materialitzar. Excedeix la capacitat organitzativa i tècnica de Participació. 
- Ubicació inicial impossible: valoració inicial incorrecta. Supera el pressupost àmpliament. 
- Cal buscar una nova ubicació a la zona de l’Eixample, i si pot ser pròxima a Santa Rosa. 

(Carrers? Pintor Cabrera? Perú? etc.).  
- Els diners serviran per a: 
a) Pagar el lloguer anual. 
b) Fer les obres per a adequar l’espai a les necessitats d’un Centre Cívic (sala d’actes, despatx, 

magatzem de material i lavabos accessibles, com a mínim). 
c) Possibles despeses administratives d’obertura.  
- Tres grans problemes: 
1. És una despesa plurianual (excedeix el caràcter anual dels Pressup. Part.) 
2. Té despeses de manteniment anuals: suposa una càrrega econòmica que s’ha d’assumir per 

algun departament municipal (Patrimoni? Participació?) 
3. Encarregats de la gestió? En principi l’interlocutor està prou clar, serà l’A.V. de l’Eixample-

Benissaidó, els quals s’encarregaran de dotar de contingut aquest nou espai públic mitjançant 
un conveni de cessió. 

 
 
 
 


