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ACTA  
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTIC IPATIUS 2014  

 

Dia i hora : dijous 14 de maig de 2015, a les 18 h. 

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

 

 

Assistents: 

- Enrique Monerris Tomás, El Camí 

- Amparo Pascual, Eixample 

- Manolo Flores, Zona Nord 

- Aurora Cedrón, Zona Nord 

- Francisco Paredes, Batoi 

- Josep Fuster, Eixample 

- Joaquín Nebot (Ximo), Centre 

- Estefanía Blanes León, regidora de Participació 

- Roderic Ortiz i Gisbert, coordinador i secretari 

 

Ordre del dia: 

1. Situació actual de la inversió del Pla 
Integral d’Accessibilitat del 2014, i 
possibles solucions. 

2. Torn obert de paraules 

 

 

Hi assisteix com a convidat : 

- Jordi V. Martínez Juan, regidor d’Obres 

 

 
 

 

 

NOTA INICIAL : aquesta acta és un resum del que es va parlar i dels punts més importants que es 
van tractar en la reunió del Grup de Treball del dia 14 de maig de 2015, a partir de les notes 
manuscrites que va prendre el secretari del Grup.  

Per això no apareixen totes les intervencions, encara que s’ha volgut mantenir l’estructura de la 
reunió, amb una primera part reactiva, sobre el que havia passat, i una segona part proactiva, 
sobre el que es pot fer per a portar a terme el Pla Integral d’Accessibilitat.  

En pròximes reunions el Departament de Participació comptarà amb una gravadora per a evitar 
interpretacions subjectives i transcriure tal qual les intervencions. 

 

  

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, amb l’assistència especial del regidor d’Obres, el senyor 
Jordi V. Martínez Juan. L’alcalde no assisteix; ni tampoc cap tècnic del Departament d’Obres.  
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1. SITUACIÓ ACTUAL DE LA INVERSIÓ DEL PLA INTEGRAL D’ACCESSIBILITAT DEL 2014, 
I POSSIBLES SOLUCIONS 

 

Comença la Sra. Estefania Blanes , qui explica el per què d’aquesta reunió. El motiu és aclarir 
què ha passat amb la inversió del Pla Integral d’Accessibilitat (a partir d’ara PIA) del 2014, la qual 
no ha sigut iniciada, i debatre les possibles opcions per a solucionar-ho. 

 

Tot seguir pren la paraula el Sr. Jordi Martínez , qui explica els antecedents que coneix d’aquest 
tema. Segons afirma, fa un any i mig es va plantejar fer-ho amb tècnics municipals, però al final 
açò és va descartar.  

Després es va plantejar fer una primera fase, però això pot entendre’s com un fraccionament 
de contracte, ja que un PIA és un document complet, i si es contratara una primera fase 
després no es podria contractar les següents amb la mateixa empresa. A més si es 
contractara complet això seria per una quantitat que caldria portar-ho a concurs [contracte 
major]. 

Per tant, el motiu pel qual no s’ha fet encara el PIA és perquè tal com estava plantejat és un 
fraccionament de contracte i des del Departament d’Obres això no es vol fer, perquè és 
incórrer en una il·legalitat, i si el Departament de Participació vol assumir-ho que ho faça.  

També diu el Sr. Martínez que la solució li la va donar a Estefania ja fa dos mesos, quan li va 
dir que ho fera ella des del seu Departament de Participació Ciutadana.  

També comunica que al PGOU existeix una part important d’Accessibilitat. 

 

El Sr. Francisco Paredes  li diu al Sr. Martínez que als Pressupostos Participatius del 2014, un 
dels punts que va eixir seleccionat va ser el PIA, i que hi havia un compromís per part de l’alcalde 
de reservar 21.000 € per a l’estudi de la primera fase i 75.000 € per a les primeres inversions, i 
que “ara trobem la sorpresa que no estava contractat”, i li explica que en el Grup de Treball cada 
membre és l’encarregat de fer el seguiment d’una inversió, i que aquesta del PIA ell és 
l’encarregat. També recorda que el Grup de Treball havia demanat l’assistència en aquesta reunió 
de l’alcalde i del tècnic d’Obres. 

 

Tot seguir es produeix un debat molt acalorat entre el Sr. Jordi Martínez  i alguns membres del 
Grup de Treball  que volen explicar els seus punts de vista i alguns que volen tranquil·litzar al Sr. 
Jordi Martínez. 

 

Després pren la paraula el Sr. Roderic Ortiz , secretari del Grup de Treball i responsable de 
Participació Ciutadana, i explica els antecedents que coneix i les gestions que ha realitzat. 

Els antecedents més antics els troba a l’any 2011, quan el regidor d’Espais Comuns 
d’aleshores, el Sr. Francesc Blai, es va posar en contacte amb l’associació AVANZAR per a 
que aquesta facilitara una llista de 100 punts negres d’accessibilitat a Alcoi.  

L’associació AVANZAR va facilitar un document de dos pàgines, amb 11 punts negres en via 
pública i altres en accessos a comerços privats. El Sr. Roderic Ortiz ensenya una còpia del 
document als assistents. D’aquest 11 punts negres se n’han corregit tres i mig. També 
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ensenya un informe fotogràfic de les actuacions sobre accessibilitat que va fer el Departament 
d’Obres durant l’any 2012. 

Posteriorment, a finals de l’any 2014, el Sr. Roderic Ortiz es va posar en contacte amb el Sr. 
Miguel Ángel Serra, durant novembre, per a que s’iniciara la contractació de l’estudi de la 
primera fase del PIA, ja que el Dep. d’Obres era el que tenia la partida i els tècnics que podien 
valorar quina empresa era la millor oferta. També li va facilitar tres pressupostos que els 
l’havien facilitat membres de l’associació AVANZAR a finals del 2013.  

El 3 de desembre del 2014 va haver una reunió al Dep. d’Obres, a la qual no va assistir el Sr. 
Ortiz, en la qual diversos tècnics d’aquest departament van proposar l’oferta de l’empresa AiA 
com a la millor oferta.  

Durant el mes de desembre s’havia de contractar aquest estudi per part d’IGS, dins de 
l’exercici pressupostari del 2014. 

Des de desembre del 2014 fins a abril del 2015 el Sr. Roderic Ortiz li va preguntar al Sr. Miguel 
Ángel Serra en diverses ocasions si estava contractat l’estudi inicial, per telèfon, 
presencialment i per correu electrònic. El Sr. M.A. Serra totes les voltes va respondre que sí, 
que estava contractat. Quan el Sr. Ortiz li va demanar un cronograma d’actuació de l’empresa i 
el telèfon d’un contacte de l’empresa per a parlar amb ell i posar-lo en contacte amb les 
associacions de diversitat funcional d’Alcoi, el Sr. Serra li va respondre que li ho enviaria, però 
no ho va enviar. 

A finals de març i principis d’abril del 2015 la regidora de Participació, la Sra. Estefania Blanes 
es va posar en contacte amb el Sr. Alcalde per a que confirmara definitivament si s’havia 
contractat o no l’estudi. 

El 7 d’abril del 2015, en una trobada informal entre el Sr. Miguel Ángel Serra i el Sr. Roderic 
Ortiz, el Sr. Serra va comunicar que no estava contractat l’estudi del PIA, que creia que sí, 
però que al final no estava contractat. 

Des de Participació Ciutadana es van realitzar les actuacions necessàries per a iniciar 
l’expedient de contractació, en un primer moment per 42.000 € les dos primeres fases, però 
després de parlar el Sr. Roderic Ortiz amb els tècnics d’Arquitectura es va considerar millor 
contractar el PIA sencer. 

Es va convocar una reunió per al dia 22 d’abril del 2015 amb el Grup de Treball, on se’ls va 
informa de la situació actual i de les possibles opcions. En aquesta reunió es va acordar 
demanar una altra reunió amb l’assistència de l’alcalde, el regidor d’Obres i un tècnic d’Obres, 
així com iniciar la contractació d’un PIA complet, per 80.000 €. 

Durant finals d’abril i principis de maig el Sr. Roderic Ortiz ha estat reunint-se amb personal de 
Contractació, IGS, Urbanisme i Arquitectura, per analitzar les possibles opcions. El 6 de maig 
va tenir una reunió amb el Sr. Daniel Mullor i el Sr. Francisco Muñoz del Dep. d’Arquitectura, 
els quals li van explicar que no calia contractar un nou document urbanístic, ja que el Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) era un document que tenia en compte l’Accessibilitat.  

El Sr. Roderic Ortiz ensenya diverses parts del PMUS on es parla de l’Accessibilitat, encara 
que el mateix document explicita clarament que s’ha de realitzar un PIA per a tenir en compte 
l’accessibilitat (veure l’acció cinquena del Pla d’Acció del PMUS).  

En l’actualitat ens trobem davant de diverses opcions referents al PIA. 
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El Sr. Jordi Martínez  pren la paraula i diu que no coneixia aquestes reunions del Sr. Roderic Ortiz 
amb els tècnics d’alguns departaments que gestiona, que voldria estar informat de tots aquests 
passos i que li haguera agradat haver tingut una reunió amb el Sr. Ortiz abans d’aquesta reunió 
del Grup de Treball, per a conéixer de primera mà aquests antecedents. 

 

El Sr. Roderic Ortiz  demana poder fer tres preguntes als assistents per a concretar els pròxims 
tràmits: 

1.- La primera és si el Grup de Treball vol que l’Ajuntament contracte un PIA? La resposta 
unànime dels assistents és que sí. 

2.- La segona és per quina quantitat es vol licitar? Tenim sobre la taula diverses quantitats: els 
21.000 € del 2014; els 42.000 € que l’alcalde va proposar a principis d’abril; els 55.000 € de la 
partida d’inversions del PIA; o 80.000 € que trobem de mitjana als pressupostos que tenim, i per 
als quals caldria augmentar la partida en 25.000 €. La resposta unànime dels assistents és que 
volen que es licite per 80.000 €. 

Ara el Sr. Roderic Ortiz explica que voldria demanar un informe a Arquitectura per a veure si 
alguna part del PIA ja es troba en algun altre document de regulació urbanística, ja siga al PGOU 
com sobretot al PMUS, i els assistents donen la seua conformitat a aquesta gestió.  

3.- La tercera pregunta és sobre com gestionar la tramitació del contracte d’aquest PIA: si des de 
Participació o des d’Obres, ja que la partida està en Obres. En aquest punt no s’arriba a cap 
conclusió final, per tant el Departament de Participació Ciutadana, com a encarregat del procés 
dels Pressupostos Participatius serà el que continuarà impulsant la tramitació del contracte major 
per a elaborar l’estudi del PIA. 

 

Per acabar, alguns membres demanen que s’alce acta d’aquesta reunió i el Sr. Roderic Ortiz  
explica que enviarà l’esborrany de l’acta d’aquesta reunió tan prompte com la tinga disponible, així 
com va fer de l’acta de la reunió del 22 d’abril passat, i el Sr. Jordi Martínez  demana que també 
se li envie l’acta i tota la informació i convocatòries relacionades amb aquesta inversió del PIA.  

 

 

2. TORN OBERT DE PARAULA 

Els assistents a la reunió no plantegen cap qüestió en aquest apartat del l’ordre del dia. 

 

 

Sense més assumptes que tractar finalitza la reunió a les 19:30 h. 

 

El secretari,      La presidenta, 

 

 

Roderic Ortiz i Gisbert    Estefania Blanes León 


