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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Campanya per al 2015 
 

Tot seguit, presentem un RESUM de la participació en la primera fase  de la campanya per al 2015 dels Pressupostos Participatius: 

1a fase: arreplegar propostes 

 

PARTICIPACIÓ EN LES ASSEMBLEES  

Núm. Lloc Data Assistents Participants Total 
propostes 

Propostes 
seleccionades  Delegats/des 

1 UNESCO 27/11/2014 16 9 7 3 2 

2 C.S. ZONA NORD 01/12/2014 18 15 16 2 * 2 

3 A.L. LA UIXOLA 04/12/2014 26 20 20 3 2 

4 CENTRE CULTURAL 09/12/2014 29 26 19 3 2 

5 CENTRE P. BATOI 11/12/2014 44 37 17 3 2 

6 INTERNET 27/11–11/12 - 23 26 3 - 

TOTAL 133 130 105 ** 17 10 
 

NOTES: 

* A l’Assemblea del Centre Social de la Zona Nord es va seleccionar una proposta que ja havia eixit triada a la UNESCO. Per això al final només són dos. 

** Les propostes no seleccionades s’han enviat als departaments competents, per a que n’estiguen assabentats i per a que les assumisquen en les seues partides 
d’inversió si poden i si ho consideren convenient. 
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SEGÜENTS FASES 
 

2a FASE: estudi de les propostes  
El grup de treball , format pels voluntaris que han eixit de les assemblees, enviarà les propostes finals als tècnics municipals  per a que 
facen l'estudi de viabilitat i l'estudi econòmic, per a saber si es poden fer i sobretot per a saber quants diners costa cada projecte. 

A finals de gener es farà una Assemblea Pública per a informar sobre les característiques tècniques de cada projecte, així com del seu 
cost previst. 

 

3a FASE: votacions  
Durant una setmana de febrer es faran les votacions. Cada ciutadà d’Alcoi amb 16 anys complits el 2014 podrà votar fins a 3 propostes. 
Es podrà votar per Internet o presencialment. 

Els projectes seleccionats fins arribar als 400.000 € passaran directament als pressupostos municipals. 

 

4a FASE: realització de les obres i seguiment  
El grup de treball es reunirà amb els tècnics que dissenyen els projectes per a que els projectes es facen d’acord amb el que demanen 
els ciutadans, i faran el seguiment fins que les obres o actuacions estiguen acabades. 

 


