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ACTA  
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTIC IPATIUS 2014  

 

Dia i hora : dimecres 22 d’abril de 2015, a les 18 h. 

Lloc : Sala de Comissions de l’Ajuntament d’Alcoi. 

 

 

Assistents: 

- Enrique Monerris Tomás, El Camí 

- Jordi Molina, Centre 

- Amparo Pascual, Eixample 

- Manolo Flores, Zona Nord 

- Paco Paredes, Batoi 

- Josep Fuster, Eixample 

- Estefanía Blanes León, regidora de Participació 

- Roderic Ortiz i Gisbert, coordinador i secretari 

 

Ordre del dia: 

1. Situació de les inversions dels 
Pressupostos Participatius 2014 

2. Millores per al procés dels Pressupostos 
Participatius 

3. Precs i preguntes 

 

 

 

 
 

ACTA 

Convocada en temps i forma, s’inicia la reunió del Grup de Treball dels Pressupostos Participatius 
per al 2014 el dia convocat a les 18.05 h.  

En primer lloc, es fa constar que aquest Grup de Treball es dedica al seguiment de les inversions 
que es van acordar en el procés participatiu del 2014, i que no es pot dissoldre fins que no 
s’hagen finalitzat aquestes inversions, encara que haja superat l’any en el qual s’havien d’haver 
fet. 

 

1. SITUACIÓ DE LES INVERSIONS DELS PRESSUPOSTOS PAR TICIPATIUS 2014 

Tot seguit la regidora de Participació i el secretari del grup expliquen la situació de les propostes 
del 2014: 

INVERSIONS FINALITZADES 

1. Zones de passeig  de gossos : finalitzada el 2014, però es fa constar la poca o nul·la 
comunicació amb el Grup de Treball. 

2. Calderes del poliesportiu : finalitzada el 2014, també es fa constar la poca o nul·la 
comunicació amb el Grup de Treball. 

3. Millores al carrer Caseta Català : aquesta inversió s’ha finalitzat malgrat diversos 
contratemps. La urbanització de la vorera i la col·locació d’uns arbres la va realitzar una 
empresa que va guanyar la licitació del contracte, segons el projecte municipal, però faltava 
col·locar dos papereres i el degoteig dels arbres. També els veïns van demanar que els 
arbres no foren ornamentals de carrer, sinó més voluminosos, autòctons i de fàcil 



       
   Ajuntament d’Alcoi 
Participació Ciutadana 
  
 

 
Carrer Major, 10, 2n –  CP 03801 – Alcoi – Tel. 965 53 72 02 – Fax 965 53 71 71 –  A/e: participacio@alcoi.org – f: Alcoi Participa – t: @alcoiparticipa 

manteniment. Al final per part del Departament de Medi Ambient, i d’acord amb els veïns, 
s’ha assumit la plantació de quatre castanyers d’Índies i el sistema de degoteig dels arbres.  

 

INVERSIONS NO FINALITZADES 

4. Adequació de la Placeta de les Eres : aquesta inversió no s’ha realitzat encara. Hi ha 
60.000 € prorrogats del pressupost del 2014. Des de Participació Ciutadana s’ha demanat 
que passen al Departament d’Urbanisme per a poder fer les inversions que s’acorden per 
part del Grup de Treball, amb el nom de “OBRES I MILLORES DE LA PLACETA DE LES 
ERES I VOLTANTS”. Donada que la zona ja ha tingut una intervenció municipal en els solars 
pròxims, als carrers Sant Bonaventura i Sant Rafel, al Grup de Treball es debat el tipus de 
millores que es podrien fer a la zona amb aquests diners. S’acorda el següent: 

- En primer lloc demanar la reparació de la calçada del carrer Sant Mateu, des de la placeta 
de les Eres fins el carrer el Camí. 

- Després, consultar a l’àrea tècnica de l’Ajuntament i als veïns del Partidor les millores que 
es podrien fer a la pròpia placeta de les Eres. 

- Per últim, si queden diners, invertir en algunes millores de la zona dels solars del Partidor, 
els dels carrers Sant Bonaventura i Sant Rafel, per a que els veïns de la zona puguen donar-
li major ús.  

S’acorda que, a més del Grup de Treball, el Departament de Participació realitze consultes 
amb els veïns de la zona mitjançant l’Associació de Veïns del Partidor, i amb la participació 
del tècnics municipals per a poder concretar més eficaçment la viabilitat de les millores que 
es proposen. De tot açò haurà d’estar assabentat el Grup de Treball al temps que es fa. 

 

5. Pla Integral d’Accessibilitat (PIA) i primeres i nversions :  

La regidora de Participació i el coordinador de Participació expliquen la situació actual 
d’aquesta proposta d’inversió:  

- El 2014 hi havia una partida de 21.000 € per a contractar l’estudi de vies i espais públics 
del Pla d’Accessibilitat, i 75.000 € per a les primeres inversions, les més prioritàries segons 
l’estudi.  

- A finals de 2014 per part del Departament de Participació Ciutadana van haver diversos 
contactes amb el Departament d’Obres per a que es contractara l’empresa que 
s’encarregaria de fer l’estudi. Se li va passar els pressupostos de tres empreses 
especialitzades. Aquests pressupostos els van facilitar membres de l’associació AVANZAR 
d’Alcoi, de discapacitats amb mobilitat reduïda.  

- El 3 de desembre de 2014, segons informació del cap del Departament d’Obres, va haver 
una reunió entre tècnics d’Obres i, entre d’altres temes, van acordar que la millor oferta era 
la de l’empresa AiA. 

- El Departament de Participació Ciutadana va estar preguntant reiteradament si s’havia 
formalitzat el contracte, per a no perdre la partida de 21.000 €, i des del Dep. d’Obres es 
confirmava que sí, que l’empresa estava contractada. Les consultes es van fer en persona, 
per telèfon i per correu electrònic (3 correus).  

- Se li va demanar al cap del Dep. d’Obres que facilitara al Dep. de Participació un 
cronograma del treball de l’empresa i també el contacte amb la persona de l’empresa que es 
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dedicara a coordinar aquest estudi, per a posar-lo en contacte amb les associacions i entitats 
d’Alcoi que es dediquen a promoure les millores en l’accessibilitat de la ciutat. Malgrat que el 
cap del Dep. d’Obres sempre contestava que sí a aquest requeriments, que ho facilitaria, no 
ho va fer. 

- En tot aquest temps (de desembre de 2014 a abril de 2015) la regidora de Participació va 
demanar també en diverses ocasions la confirmació de la contractació de l’estudi per al PIA, 
i encara que se li deia que sí, que estava contractat, no se li va donar cap justificant. A 
principis d’abril va demanar a l’alcalde que confirmara si s’havia contractat o no. 

- El passat dimarts 7 d’abril el responsable de Participació va tenir una reunió informal amb el 
cap del Dep. d’Obres, i aquest li va comunicar que l’estudi no estava contractat. 

- L’oferta d’Alcaldia i del regidor d’Obres és ampliar l’estudi a la part d’espais públics i edificis 
d’ús públic, per 42.000 €, més el 75.000 € per a les inversions prioritàries que es marquen en 
aquest estudi. 

- El responsable de Participació comunica que ha tingut els primers contactes amb el Dep. 
de Contractació i amb el Dep. d’Arquitectura per a iniciar un procediment de contractació 
major per lliure concurrència, per a contractar l’estudi del PIA. Comunica que des 
d’Arquitectura es recomana contractar l’estudi complet, per a evitar un possible 
fraccionament de contracte i per a tenir un document complet, eficaç i homogeni que sí que 
té vinculació en l’ordenament urbanístic municipal si es fera tot d’una volta i s’aprovara pel 
Plenari de l’Ajuntament. 

- El principal problema ara radica en què contractar i per quants diners: es pot contractar una 
part de l’estudi o millor l’estudi complet. 

 

Tot seguit, es fa un debat al Grup de Treball per a  valorar les possibles opcions 
respecte a la inversió del PLA INTEGRAL D’ACCESSIBI LITAT: 

- En primer lloc, el Grup de Treball vol manifestar la seua profunda indignació per la manera 
de treballar de l’Ajuntament d’Alcoi, i en especial per l’actuació del Dep. d’Obres en un 
assumpte de tanta importància i transcendència per al conjunt de la ciutadania d’Alcoi com 
és el Pla Integral d’Accessibilitat Municipal (PIA). 

- En segon lloc, es demana que es convoque una reunió amb el regidor d’Obres i el cap de 
Departament d’Obres per a que donen les oportunes explicacions al Grup de Treball. El Dep. 
de Participació demanarà aquesta reunió, i si no es contestara afirmativament o es donaren 
llargues la sol·licitud la realitzarà directament el Grup de Treball. 

- Respecte a les possibles opcions per a contractar l’estudi: 

a) Contractar només la primera i segona fase de l’estudi per 42.000 €, segons va 
acordar en un principi Alcaldia. 

b) Contractar només la primera i segona fase de l’estudi per 55.000 €, que es troben en 
la partida actual prorrogada d’inversions d’accessibilitat. Aquesta partida encara que és 
d’inversions es pot dedicar per a contractar un estudi, ja que aquest estudi és necessari 
per a poder fer inversions. 

c) Demanar que s’amplie aquesta partida fins als 80.000 € que segons els tres 
pressupostos que tenim costa aproximadament aquest estudi.  

El Grup de Treball, després de valorar cada opció i després de reiterar la seua indignació per 
haver perdut tant de temps, considera unànimement per part dels assistents que cal 
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demanar a l’Ajuntament que dote a la partida d’inversió dels 80.000 € necessaris per a 
contractar un estudi de qualitat per a fer el PIA, i que empreses de solvència tècnica 
contrastada puguen optar a aquesta contractació. 

També es vol fer constar per part del Grup de Treball que la redacció i aprovació del PIA i les 
primeres inversions ja apareixien en els acords i compromisos inicials de l’actual govern 
municipal, quan va prendre possessió, des de l’any 2011, i que com no es realitzava i 
passaven els anys es va utilitzar el procés dels Pressupostos Participatius per a iniciar-la, i ni 
tan sols així l’Ajuntament l’ha realitzada. 

En resum, el Grup de Treball del 2014, respecte al que ha passat amb el PIA, vol manifestar:  

1. La seua profunda indignació davant del que considera una burla i una incompetència 
greu per part dels responsables municipals en no haver iniciat la contractació de l’estudi 
del PIA. 

2. La necessitat de convocar i tenir una reunió amb els responsables implicats, en especial 
amb el regidor d’Obres i el tècnic responsable d’aquest departament. 

3. La necessitat d’iniciar el més prompte possible el procés de contractació per a la 
redacció de l’estudi complet del PIA, per un total de 80.000 €, així com dotar una partida 
significativa per a les primeres inversions que es prioritzen en aquest estudi. 

 

 

2. MILLORES PER AL PROCÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICI PATIUS 

Com la reunió porta dos hores, aquest punt es comenta per damunt pel responsable de 
Participació i es fa un debat breu entre els membres assistents, sense arribar a cap conclusió 
definitiva. 

També es facilita un document redactat pel responsable de Participació amb els problemes 
detectats i les seues possibles solucions, per tal que el Grup de Treball puga llegir-ho i continuar el 
debat en la pròxima reunió. Aquest document només és un document de partida, totalment 
revisable i modificable per part del Grup de Treball. 

S’adjunta a aquesta acta una còpia del document esmentat. 

 

I sense més punts que tractar, a les 20.15 h del dia 22 d’abril de 2015 finalitza la reunió, amb el 
compromís per part del Departament de Participació Ciutadana de remetre l’acta provisional tan 
prompte com estiga disponible als membres del Grup de Treball, i de convocar una reunió en poc 
temps amb l’assistència del Grup de Treball i dels responsables del Departament d’Obres. 

 

 

Alcoi, 24 d’abril de 2015  

 

 

 

 

 


