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ACTA  
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DELS PRESSUPOSTOS PARTIC IPATIUS 2015 

 

Dia i hora : dimecres 27 de gener de 2016, a les 19 h. 

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

 

Assistents: 

- Amparo Pascual, Eixample 

- Josep Fuster, Eixample 

- Antonio García Miralles, Santa Rosa 

 

- María Baca León, regidora de Participació 

- Roderic Ortiz i Gisbert, administratiu 

 

 

Ordre del dia: 

1. Informe de les inversions realitzades. 

2. Informe de les inversions pendents. 

3. Explicació del Grup Obert. 

4. Precs i preguntes. 

No assistents: 

- Álvaro Romero, Zona Nord 

- Aurora Cedrón, Zona Nord 

- Fco. Javier Agrasot, Batoi 

- José M. Gregori, Santa Rosa 

- Lucas Guerrero, Batoi 

- Mónica Llácer, Centre 

- Siena Botella, Centre 

 

 

 

 

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 27 de gener de 2016 amb els Grup Motor dels Pressupostos 
Participatius del 2015. 

 

 

ACTA  

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

 

1. Informe de les inversions realitzades 

María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, explica les dos inversions que ja s’han 
realitzat: 

a) Hort escolar per la CEIP Sant Vicent: obra realitzada i pagada, i també amb el conveni de 
cessió d’ús amb el propi col·legi. Actualment és una inversió que està utilitzant-se de 
manera ordinària i segons la seua finalitat. Pressupost: 12.000 €. 
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b) Connexió per a vianants al carrer Ràdio Alcoi: obra realitzada, amb un desmunt de terres i 
pavimentació. Falten dos actuacions finals: pavimentar una part llisa i posar un focus de 
llum. Pressupost: 12.000 €. 

 

2. Informe de les inversions pendents 

María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, explica la situació de les tres inversions 
que resten pendents. 

a) Centre Cívic: estan visitant-se diversos locals per a trobar l’ubicació idònia. La regidora 
explica les diverses opcions i el tràmit de contractació que s’hauria de realitzar 
posteriorment. Hi ha 241.000 €. 

b) Espai per a fer concerts: es planteja al Grup Motor l’opció d’habilitar l’espai del Recinte 
Ferial, al barri del Viaducte, per a que complisca tota la normativa en matèria d’espectacles 
i de seguretat. D’aquesta manera tindríem a Alcoi un lloc homologat, preparat, obert i de 
fàcil accés per a fer activitats culturals i espectacles. S’ha demanat al Departament 
d’Enginyeria i Llicències un informe amb tots els requisits legals i tècnics que ha de complir 
aquest espai per a poder-lo habilitar. Una vegada tinguem aquest informe podrem demanar 
al Departament d’Arquitectura que elabore el projecte tècnic, ajustant-se a les necessitats i 
al pressupost de 75.000 €. 

c) Tractament per a no esvarar-se en les voreres del Centre i del C/ Isabel la Catòlica: 
s’informa de les gestions realitzades amb el Departament d’Obres. Aquesta inversió no 
s’ha realitzat encara per a no coincidir amb l’època comercial del Nadal i de les rebaixes de 
gener. Es valora la necessitat de fer bé aquesta inversió, per a que tinga durabilitat. També 
es valora la necessitat de prioritzar-la per les vies públiques més perilloses i les de major 
afluència de gent. Pressupost: 60.000 €. 

 

3. Explicació del Grup Obert 

María Baca Nicolás, regidora de Democràcia Participativa, i Roderic Ortiz, administratiu-
responsable del Departament de Participació, expliquen als assistents el projecte del Grup Obert 
de Participació Ciutadana, i se’ls convida a participar. La primera reunió d’aquest Grup Obert serà 
el dijous 18 de febrer, a les 19 h, en un lloc a concretar, si bé serà segurament a la seu d’una 
associació de veïns d’Alcoi. 

Per a més informació es pot consultar el full informatiu que es troba al web de Participació: 

https://www.alcoi.org/es/areas/participacion_ciudadana/descargas/GRUP-OBERT-explicacio-inicial-gener-2016.pdf 

 

4. Precs i preguntes 

No n’hi ha cap. 

 

Sense més assumptes que tractar finalitza la reunió a les 20:55 h. 
 

El secretari,      La presidenta, 

 

Roderic Ortiz i Gisbert    María Baca Nicolás 


