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INTRODUCCIÓ PRESSUPOSTOS ALTERNATIUS 2013 
 
La situació econòmica general, els casos de corrupció i la sensibilitat de la 
ciutadania sobre la política i la transparència de les Administracions públiques 
obliga a que els Pressupostos Municipals de Cocentaina no estiguen al marge 
d’aquestes qüestions. És per això que, introduïm criteris de major transparència 
i participació ciutadana en la gestió de la despesa pública. 
 
Per altra banda, partim del fet que les contractacions i compres públiques 
poden convertir-se en un mecanisme per promocionar dinàmiques socials i 
mediambientals(igualtat, comerç just, equilibris de salaris, agricultura 
ecològica...); el que facen les Administracions pot espentar a empreses i 
proveïdors a adoptar tots aquests criteris si els contractes públics premien 
aquests comportaments. Per això proposem incorporar clàusules socials i 
procediments de compra ètica, especialment pel que fa als contractes i a les 
relacions econòmiques amb els seus proveïdors. 
 
El resum de tota aquesta nova filosofia es podria concretar en 4 punts: 
 
1. TRANSPARÈNCIA 
 
Considerem que s’ han d’incloure els següents compromisos: 
 
� Que es publiquen trimestralment i anualment les facturacions dels contractes 
menors de tot tipus, tant d’obra com de servei, sumades per proveïdor. 
 
� Quan aquestes facturacions siguen majors de 18.000 € trimestralment o 
anualment, s’haurà de fer concurs públic a l’exercici o trimestre següent. 
 
� Caldrà afegir una partida per a la creació d’una pàgina web amb la informació 
dels Pressupostos Municipals. Un espai que permeta a la ciutadania de 
Cocentaina accedir a tota la informació relacionada amb els comptes municipals 
de cadascuna de les regidories.  
 
� Publicar al web trimestralment l’estat d’execució del pressupost. A més a més, 
haurà d’ incloure les memòries de les diferents regidories. En definitiva, facilitar 
la transparència i deixant enrere l’opacitat. 
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2. DESPESES DE MÉS DE 250.000 € 
 
Aquest tipus de despesa està sotmesa a Participació Ciutadana i Consultes 
Populars. Quan una despesa municipal vaja a passar d’eixe cost, per exemple 
obres o contractes majors d’eixe import, s’haurà de sotmetre tot el procés a 
participació ciutadana: 
 
� Quan es tracte d’un servei bàsic per al municipi, la ciutadania participarà en la 
redacció i les condicions del Plec del concurs. 
 
� Quan siga un servei considerat no bàsic, s’haurà de sotmetre a exposició 
pública i se sotmetrà a votació popular si un 10% del cens electoral demana 
que així siga. 
 
3. AUDITORIA DEL DEUTE IL·LEGÍTIM 
 
Les arques municipals han de suportar un deute, sobretot per interessos amb 
entitats bancàries per impagaments de la Generalitat o per gestió inadequada 
de l’Estat, que es pot considerar que no s’hauria de carregar sobre la ciutadania 
i els ajuntaments. Per això, considerem que, és urgent abordar aquest 
problema i per això pensem que s’han de prendre les següents mesures: 
 
� Crear una partida per fer una auditoria que determine quin deute generat per 
l’Ajuntament de Cocentaina correspon a deute il·legítim, o siga el que ens ve 
donat pels impagaments de la Generalitat. 
 
� Crear una partida d’ingressos de 1 € i deixar-la oberta per poder ingressar els 
diners quan es facen les reclamacions escaients d’eixos interessos. 
 
4. INCORPORAR CLÀUSULES SOCIALS I COMPRA ÈTICA 
 
Es necessari incorporar Clàusules Socials i procediments de Compra Ètica en els 
contractes i en les relacions amb els proveïdors de l’Ajuntament: en tots els 
contractes on s’hagen de triar proveïdors s’hauran d’incorporar clàusules 
socials, mediambientals i locals per tal de premiar positivament a les empreses 
que s’hi presenten. 
 
No es tracta de criteris exclusius sinó complementaris, és a dir, senzillament 
que s’hi tinguen en compte a l’hora de l’adjudicació per tal d’estimular aquest 
tipus de comportaments en tots aquells proveïdors que hi vulguen treballar per 
al poble de Cocentaina. 
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B. JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS 
 
Estudiades les partides en què el Govern Municipal desglossa la previsió de 
despeses, des de Compromís considerem que cal un conjunt de modificacions 
en les propostes de les diferents regidories en funció de les necessitats del 
poble i de les prioritats que podrien incorporar-se segons el nostre criteri: falten 
unes partides, que caldria incorporar, i altres podrien reduir-se per cedir la seua 
despesa a altres que potser siguen més importants per a Cocentaina. 
 
Pel que fa a aconseguir recursos, hem pogut ajustar la despesa de les partides 
fins aproximadament uns 88.000 euros. Proposem redistribuir-los de la següent 
manera: 
 
� Cal una auditoria/càlcul del deute il·legítim i s’incorporen millores en la web 
municipal per incorporar mesures de transparència. 
 
� Millores en les inversions de les activitats turístiques, una de les claus de la 
nostra economia. 
 
� Augmentar el pressupost d’uns dels nostres emblemes com a poble; la Fira. 
 
� En Cultura, augment d’ algunes partides per a ajudar les distintes entitats 
musicals (bandes, grups de dolçainers i tabaleters), per consolidar la 
programació del Centre Cultural El Teular i per donar a conéixer cada any a 
una sèrie de persones que per la seua trajectòria són un referent a Cocentaina i 
en definitiva, al País Valencià. A més a més, dotar de més recursos les 
activitats d’animació lectora. 
 
� Augment de la partida de promoció econòmica. 
 
� Augment de subvencions socials. 
 
� En Educació, augment de les partides de Manteniment Ordinari d’ Edificis 
Ensenyança. A més a més, mostrant el nostre rebuig a la Llei Wert, proposem 
una partida de beques universitàries, partint dels criteris anteriors a la nova 
Reforma de la Llei Educativa, per tal de poder ajudar, dins de les escasses 
possibilitats, als i les estudiants de Cocentaina. Finalment, la creació d’una 
Beca d’Investigació per a aquelles persones recent llicenciades/graduades. 
 
� En matèria juvenil, manteniment econòmic del Consell de la Joventut 
mitjançant el conveni recentment firmat per garantir la seua independència i 
dotar-lo, per tant, de recursos propis per a poder portar a terme les seues 
activitats. 
 
� En els espais de Conservació i Vies públiques, incloure el següent: 
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Millora de  les voreres del Carrer Major, Raval i la Vila. Posar tanques de 
protecció als Parcs Infantils, seguint les indicacions de la normativa europea. 
 
� En Política Lingüística, augmentar la dotació per a campanyes de promoció 
(campanyes en el comerç...) 


