Sandra Obiol Francés, regidora i portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi a
l’Ajuntament d’Alcoi, d'acord amb l'article 97 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposa les modificacions següents
en els pressupostos de l’Ajuntament d’Alcoi per a l’any 2021:

ESMENES PRESSUPOSTOS 2021
GUANYAR ALCOI

Esmena de procediment
1- Aprovar el pressupost en el mes de desembre.
2- Aportar als grups de l’oposició una proposta completa amb ingressos i
despeses amb temps suficient per a la seua anàlisi.
3- Acompanyar la informació que es transmet als grups de l’oposició, com a
representants de la ciutadania que són, amb memòries explicatives completes i
ben redactades on s’argumenten de manera coherent les decisions preses.
4- Presentar indicadors avaluatius per a poder mesurar la conveniència de la
partida i el grau d’acompliment de l’objectiu que es cerca amb aquesta.

__________

Esmena 1
Elaboració d’un sistema d’indicadors desagregat per sexe i amb dades diacròniques
que permeta conéixer com és la població d’Alcoi, fer una avaluació social de com és
de rendible socialment el pressupost municipal així com les polítiques municipals. Això
ja va ser aprovat pel plenari d’Alcoi a proposta de Guanyar en setembre 2019 i amb els
vots a favor de PSOE, PP, Compromís, Cs, Podem i Guanyar Alcoi. Encara no s’ha
dut a terme.

Nova partida sistema indicadors:

20.000€

Procedent de:
Pts. Smart City

(10.000 €) de 482.105 € passen a 472.105 €

Pta. OMHA

(10.000 €) de 30.000 € passa a 20.000 €

__________

Esmena 2
L’associació de Directores i Gerents de Serveis Socials assenyala els 100 euros per
habitant en inversió social (cap. 23) com el llindar per a una bona política social.
Ciutats valencianes com Alzira o Quart de Poblet superen amb escreix aquesta xifra.
Barcelona supera els 200 €. I Alcoi al pressupost de 2021 es situa en 92 €.
Guanyar Alcoi proposa que s’incremente aquesta xifra notablement arribant als 110 €/
habitant i que en el pressupost de 2022 s’arribe als 120 €/hab. I amb eixe increment
s’implementen quatre línies d’acció importants:

Incrementar el capítol 23 en 1.058.257 € i per tant passar dels
6.528.940 €.

5.470.683 € als

Quantitat procedent de:
Capítol de festes

(200.000 €) de 770.285 € a 570.285 €

Pta. publicitat institucional

(80.000€) de 180.000 € a 100.000 €

Pts. auditories privades

(38.000 €) de 38.000€ a 0 €

Pts. rehabilitació de la Fundició Rodes (300.000 €)de 5.928.863 € a 5.628.863 €
Pta. subvenció a TUASA

(150.000 €) de 2.000.000 € a 1.850.000 €

Pts. diferents serveis de FCC

(300.000 €) de 5.640.000 € a 5.240.000 €

Amb eixa nova partida de 1.068.000€ implementar les següents partides al capítol 23.
Pta. Provisió mascaretes higièniques a la població menor de 20
18.000 €
anys

Pta. acompanyament i atenció a la salut mental amb especial
incidència en els adolescents i joves

150.000 €

Increment de la partida de les ajudes Reactiva (amb especial
incidència en les famílies per a pal·liar la pobresa infantil)

300.000 €

Increment de la partida a prestacions individuals (amb especial
incidència en els xiquets per a pal·liar la pobresa infantil)

300.000 €

Espai de respir per a cuidadores de persones grans dependents

150.000 €

Servei d’acompanyament als majors (per a passejar, anar a la
perruqueria, al mercat...)

150.000 €

Total

1.068.000 €

__________

Esmena 3
Al capítol d’esports (34) s’inverteixen- aproximadament perquè l’Ajuntament no aporta
xifres desagregades per sexe- un total de 111.261 € a esports bàsicament feminitzats i
un total de 391.401 € a esports amb una majoritària presència masculina. Són 3,5
voltes més.
Per això demanem que:
Rebaixa d’un 5% a totes les partides destinades a esports molt masculinitzats.
Això comportaria un total aproximat de 20.000 € suficients per a implementar una
campanya per a incloure a les dones en l’esport.

__________

Esmena 4
Al pressupost de 2021 hi ha un total d’1.570.000 € en subvencions sense concurrència
competitiva ni tampoc cap criteri objectiu de per què se’ls atorga eixos diners públics. I
algunes d’aquestes entitats superen de llarg els 100.000 €.

Igualment, tot i que ho hem demanat al govern municipal i s’ha aprovat, poques
entitats justifiquen públicament que fan amb els diners dels impostos de totes i tots.
Això és un element contrari als preceptes de transparència que reclama la normativa
vigent, injust per a les entitats i a més a més de que permet el clientelisme.

Per això demanem que la quantitat total que s’atorga de manera fosca es rebaixe en
un 50% al llarg de 2021. No estem parlant de rebaixar les subvencions a les entitats
sinó de canviar com s’atorguen.

__________

Esmena 5
Al programa de joventut (3374) s’hi dirigeixen un total de 236.881 € dels quals només
158.000 € són per a activitats. Aquestes activitats però són només lúdiques. Demanem
que es dedique una part a tractar de resoldre els problemes reals de la joventut. Un
dels principals problemes és la seua tardana emancipació. A l’estat espanyol només
un 17,3 % dels joves viuen emancipats, per tant entenem que a Alcoi és una xifra
semblant.
Demanem
Creació nova partida per a l’inici d’una política
d’emancipació juvenil

58.000 €

Rebaixar les partides d’activitats juvenils

de 158.000 € a 150.000 €

__________

Esmena 6
En la partida dedicada al pla de foment d’ocupació (550.000 €) proposem que es
concrete el seu ús i que es distribuïsquen d’aquesta manera, aproximadament.
Mesures dirigides a la incorporació de joves menors de 35 anys al
mercat de treball

30 %

Consolidar nínxols d’ocupació qualificada

50 %

Promoció ocupació sector cultural (tasques tècniques i artístiques).

20 %

Concretar en aquesta partida una petita quantitat a fer una campanya informativa per a
evitar el treball informal, en especial en el treball domèstic.
6.000 €

__________

Esmena 7
Segons les dades de l’Observatori Municipal d’Habitatge, només 1 de cada 5 edificis
són accessibles. I el 65,4 % dels edificis de 3 o més plantes no tenen ascensor. Per
això demanem que hi haja una partida per a poder contribuir a solucionar aquests
problemes d’accessibilitat que sobretot afecten la població més major.
Per això demanem:
Nova pta. ajuda a fer accessibles els edificis

50.000 €

Rebaixa pta. rehabilitació del centre històric

(25.000 €)
de 100.000 € a 75.000 €

Rebaixa pta. “ACTIV. CONC.GENT MAJOR”

(25.000 €)
de 112.000 € a 87.000 €

__________

Esmena 8
L’obesitat infantil és un problema molt greu al nostre país, i més ara després de mesos
de confinament. Per això vam demanar que es fera un pla de lluita contra l’obesitat
infantil que va ser aprovat per unanimitat en octubre de 2019.
Demanem que s’implemente una partida econòmica per a fer efectiu aquest pla.
Nova pta. pla obesitat infantil

10.000 €

Rebaixa pta. Activitats sanitàries

(10.000 €)

de 25.000 € a 15.000 €

__________

Esmena 9
En novembre de 2020 es va aprovar el nostre prec de la implantació d’un servei de
comunicació de l’Ajuntament al qual puguen subscriure’s voluntàriament les persones
que ho vulguen i se’ls faça arribar informacions concretes depenent de les seues
preferències i necessitats.
Per a fer efectiva aquesta mesura demanem
Nova pta. Comunicació ciutadania

3.000 €
(3.000 €)

Rebaixa pta. Millora atenció ciutadana

de 20.000
17.000 €

€

a

__________

Esmena 10
No podrem valorar com les mesures que es prenen a la ciutat per a rebaixar l’emissió
de gasos contaminants estan sent efectives si no tenim indicadors que ho facen. Per
això demanem implementar una xarxa d’estacions permanents de mesura contínua de
contaminants per la ciutat amb publicació de les dades perquè la ciutadania puga
tindre millor coneixement de la realitat.
Nova pta. Mesuradors contaminació

25.000 €
(25.000 €)

Rebaixa pta. Pla acció energies sostenibles

__________

de 300.000 € a 275.000
€

