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ACTA  
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTIC IPATIUS 2014 - 2015 

 

Dia i hora : dijous 10 de juny de 2015, a les 19 h. 

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

 

 

Assistents: 

- Joaquín Nebot (Ximo), Centre 

- Enrique Monerris Tomás, Zona Alta 

- Consuelo Cortell, Zona Alta 

- Fco. Javier Agrasot, Batoi 

- Lucas Guerrero, Batoi 

- Max Herrero Durà, Batoi 

- Amparo Pascual, Eixample 

- Josep Fuster, Eixample 

- Amparo Soler, Zona Nord 

 

- Estefanía Blanes León, regidora de Participació 

- Roderic Ortiz i Gisbert, coordinador i secretari 

 

 

Ordre del dia: 

1. Situació actual de les inversions dels 
Pressupostos Participatius dels anys 
2014 i 2015. 

2. Comiat de la regidora. 

3. Precs i preguntes. 

 

No assistents: 

- Aurora Cedrón 

- Jordi Molina 

- Lluís Mullor 

- Manolo Flores 

- Pablo González 

- Francisco Paredes 

- Raúl Ortiz 

- Trini Rubio 

- Antonio García Miralles 

- Álvaro Romero 

- José M. Gregori 

- Mónica Llácer 

- Siena Botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dia 10 de maig de 2015 amb els grups de treball dels Pressupostos 
Participatius del 2014 i del 2015. 

 

 



       
   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 

ACTA  
Convocada en temps i forma, s’inicia la reunió del grups de treball dels Pressupostos 
Participatius del 2014 i del 2015, amb els assistents ja apuntats adés. 

 

1. Situació actual de les inversions dels Pressupos tos Participatius 
dels anys 2014 i 2015 

 

El secretari, Roderic Ortiz, entrega un full amb la llista de les set (7) inversions que 
queden per realitzar dels Pressupostos Participatius, dos (2) de l’any 2014 i cinc (5) de 
l’any 2015, i explica la situació administrativa de cada inversió. En l’explicació de cada 
inversió els assistents fan preguntes, demanen aclariments i fan aportacions per a millorar 
la realització efectiva d’aquestes inversions.  

 

1) Pla Integral d’Accessibilitat , any 2014, total 96.000 €. S’explica que encara no està 
concretada la contractació d’una empresa per a la seua realització, i que des del Dep. 
d’Urbanisme no es veu necessari aquest PIA. El grup de treball recorda que en l’última 
reunió del passat 14 de maig es va acordar, amb la presència del regidor d’Obres Jordi 
Martínez, la contractació d’aquest PIA, tant de l’estudi com del calendari d’inversions 
anual, segons la priorització que marque el propi estudi.  

2) Obres i millores a la zona de la Placeta de les Ere s, any 2014, total 60.000 €. 
S’explica que el passat 14 de maig, a les 20 h, Roderic Ortiz i Enrique Monerris van 
tenir una reunió amb veïns de la zona del Partidor per a arreplegar les necessitats que 
veuen en la zona de la placeta de les Eres i en els solars pròxims. Se’ls va explicar 
que el grup de treball valorava la necessitat d’arreglar el carrer Sant Mateu i que la 
resta del pressupost fóra per a millorar la zona dels solars, ja que la pròpia placeta de 
les Eres no necessita de reparacions urgents. Les idees del veïns es van enviar al 
Dep. d’Urbanisme per a que les tinguen en compte per a aquesta inversió. El grup de 
treball veu adequada la gestió realitzada. També s’inicia un debat sobre la necessitat 
de reparar els edificis que estan en perill de runa a la zona, però açò és una qüestió de 
la ITE municipal (inspecció tècnica d’edificis) i no de la campanya dels Pressupostos 
Participatius i per tant no es pot treballar des d’ací. 

3) Tractament per a no esvarar-se, a les voreres del C entre (marbre) i a les del 
carrer Isabel la Catòlica , any 2015, 60.000 €. S’explica que està pendent de crear la 
partida pressupostària per a aquest concepte. El grup de treball pregunta si el 
tractament és químic o si és un picat. La regidora explica que es tracta d’un picat, tal 
com es va demanar.  

4) Habilitar un hort escolar per al CEIP Sant Vicent , any 2015, 12.000 €. S’explica que 
també està pendent de crear la partida pressupostària, però que de tota manera ja 
s’han fet algunes accions: s’ha parlat amb Medi Ambient per a veure si poden assumir 
l’adequació d’aquest hort escolar (8.000 €), i amb Obres per a veure si poden assumir 
la construcció de la porta d’accés des del col·legi (4.000 €). En tenir la partida es 
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podria fer una modificació de crèdit i reposar les quantitats que han avançat els 
departaments afectats. De tota manera està en l’aire a l’espera del nou govern. 

5) Urbanitzar per a vianants la continuació del carrer  Ràdio Alcoi fins al carrer Perú , 
any 2015, 12.000 €. S’explica que també està pendent de crear la partida 
pressupostària, i que en tenir-la es podrà iniciar el tràmit de contractació. També 
s’adverteix que potser la partida siga insuficient i que cal esbrinar la qüestió de la 
propietat dels terrenys per on ha de passar aquest accés peatonal. 

6) Habilitar un Centre Cívic per al barri de l’Eixampl e i de Santa Rosa , any 2015, 
241.000 €. També està pendent de crear la partida pressupostària. Es recorda que es 
va visitar l’edifici dels antics vivers, darrere de les cases protegides del carrer Víctor 
Espinós. El grup de treball valora molt positiva aquesta ubicació i que si la partida és 
insuficient que servisca per a iniciar les obres.  

7) Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a pode r fer concerts , any 2015, 75.000 
€. També està pendent de crear la partida pressupostària. S’explica que aquesta 
inversió té la principal dificultat en la gestió d’aquest espai. Sobre la ubicació encara no 
n’hi ha cap proposta clara, encara que sí es diu per part del grup de treball que ha de 
ser una ubicació urbana de fàcil accés. Respecte a la gestió, el secretari, Roderic, 
explica la conveniència que es puguen fer reunions de treball entre Lucas Guerrero, 
membres d’associacions i col·lectius musicals i els tècnics municipals necessaris per a 
impulsar aquesta inversió. El grup de treball no troba cap inconvenient. 

 

 

2. Comiat de la regidora 
La regidora de Participació Ciutadana en funcions, Estefania Blanes, s’acomiada dels 
assistents a la reunió després d’un any en el càrrec, els agraeix la seua inestimable 
col·laboració i els anima a continuar participant en els Pressupostos Participatius i en totes 
les accions que des del Departament de Participació Ciutadana es facen per a millorar 
Alcoi i per a empoderar als alcoians i alcoianes. 

 

3. Precs i preguntes 
- El grup de treball agraeix la tasca desenvolupada per la regidora Estefania Blanes. 

- Es demana una reunió amb el nou regidor/a de Participació, que encara no se sap qui 
serà, per a continuar treballant per a fer efectives íntegrament les inversions aprovades en 
les campanyes dels Pressupostos Participatius dels anys 2014 i 2015. 

- A continuació es desenvolupa un debat informal entre tots els assistents sobre les 
polítiques de participació a Alcoi, i en concret sobre la importància o no d’un nou 
Reglament de Participació Ciutadana i els consells participatius que es podrien crear i les 
funcions que podrien tenir per a millorar la participació. 
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Sense més assumptes que tractar finalitza la reunió a les 20:45 h. 

 

El secretari,      La presidenta, 

 

 

Roderic Ortiz i Gisbert    Estefania Blanes León 

 

 

 

ANNEX: Fotografia dels assistents a la reunió (10 de juny de 2015) 

 

 
 

D’esquerra a dreta: Lucas Guerrero, Max Herrero, Amparo Pascual, Estefanía Blanes, Ximo Nebot, Pep 
Fuster, Consuelo Cortell i Enrique Monerris (darrere), Amparo Soler, Javier Agrasot i Roderic Ortiz. 


