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PROPOSTES PER AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 

 
Davant l’imminent debat entre els diferents grups polítics que conformen 
l’Ajuntament de Cocentaina, des del Col·lectiu 03820-Compromís realitzem unes 
aportacions per al Pressupost Municipal de l’any 2018.  
 
Considerem que s’han d’incloure els següents compromisos: 
 

- Adequació dels carrers de la Vila per millorar la seua accessibilitat i el seu 

dinamisme econòmic i social. Així com, millora de l’enllumenat públic. 

90.000€  

 
- Adequació de vivendes de propietat municipal per a ubicar el jutjat de pau, 

Ràdio Cocentaina i altres dependències municipals. 120.000€ 
 

- Posar en marxa un Pla de comptadors d’aigua de lectura automàtica per 
optimitzar la gestió i la sostenibilitat. Aquest Pla hauria d’iniciar-se a les 
zones industrials. (Al document annex, explicació). 80.000€ 
 

- Elaboració d’un Pla Estratègic del nucli antic (Raval i la Vila). 70.000€ 
 

- Rehabilitació del Torrejó del castell. 82.000€  
 

- Creació d’una Programació Cultural Municipal anual. 40.000€ 

 

- Adequació de la part final de l’Avinguda Benilloba per a millorar la seguretat 

dels vianants. 12.000€  

 

- Cursos orals, de lectura i conversació de valencià i castellà per a les persones 
nouvingudes. 12.000€ 
 

- Adequació de la Caseta Molina. 12.000€ 
 

- Cocentaina, porta de la Mariola. Ubicació a la Casa de la Joventut. Per a fer 
cartelleria exterior, tríptics, muntatge exposicions... 15.000€ 
 

- Adequació del solar de les cases recent tombades del carrer Dolors per a ser 

un espai tal i com demanen els veïns de la zona. 10.000€ 

 

- Restauració arxius del Jutjat de Pau. 2.000€ 
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- Elaboració d’un procés participatiu per al plec de condicions del nou 

contracte de neteja viària, brossa i clavegueram.  

 

- Compra de vehicle elèctric per a serveis municipals i instal·lació de punt de 
càrrega. 30.000€ 

 

- Dotar de personal al Palau, el Castell i el Castell de Penella en caps de 
setmana. 15.000€ 

 

- Seguint l’acord del ple municipal de l’Ajuntament, creació d’una partida per a 
elaborar el Pla Director de la Muralla. 22.000€ 

 

- Eliminació de les barreres arquitectòniques de la via pública en l’Avinguda 
Ferrocarril. 16.000€ 

 

- Esterilització de les colònies de gats. 3.000€ 
 

- Creació d’un rocòdrom municipal. 27.000€ 
 
- Augment de la partida de promoció turística fins a 35.000€ 

 

- Augment de la partida de promoció econòmica fins a 42.000€ 
 

- Adequació i modernització dels polígons industrials. (Millora accés al polígon 
dels Algars pels bombers – Avinguda Algars) 50.000€ 

 
- Col·locació de més papereres i més banquets a l’avinguda País Valencià i 

l’avinguda Xàtiva. 
 
- Col·locació de més arbres als parcs infantils. 

 

- Creació d’una nova pàgina web (www.cocentaina.es) amb una interfaç 
moderna, didàctica i senzilla, acompanyada d’una creació d’un Portal de 
Transparència fàcil d’accedir. 3.000€ 

 
- Parc de Gossos en el cantó de Gabriel Miró. 2.000€ 
 

- Estudi de construcció del Trinquet Municipal de Cocentaina. 
 

http://www.cocentaina.es/
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- Augmentar la partida d’activitats juvenils fins a 14.000€ per a incloure noves 
ofertes de dinamització infantil per als caps de setmana a la Casa de la 
Joventut.  
 

- Dotació de sanitaris públics en els parcs del Paquito Chocolatero i la zona 4:4 
10.000€ 
 

- Augmentar la partida per a les associacions que formen part del Consell de 
Benestar Social fins a 24.000€.  

PROPOSTA DE CREACIÓ I AUGMENT DE PARTIDES 
 

CREACIÓ DE NOVES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 

PRESSUPOST 

COL·LECTIU - 

 COMPROMÍS 

ADEQUACIÓ CARRERS LA VILA I MILLORA IL·LUMINACIÓ 90.000,00 € 

ADEQUACIÓ VIVENDES PROPIETAT MUNCIPAL 120.000,00€ 

PLA COMPTADORS AIGUA LECTURA AUTOMÀTICA 80.000,00€ 

PLA ESTRATÈGIC RAVAL-VILA 70.000,00€ 

REHABILITACIÓ TORREJÓ CASTELL 82.000,00€ 

PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL 40.000,00€ 

ADEQUACIÓ PART FINAL AVINGUDA BENILLOBA 12.000,00€ 

CURSOS LLENGUA PERSONES NOUVINGUDES 12.000,00€ 

ADEQUACIÓ CASETA MOLINA 12.000,00€ 

COCENTAINA, PORTA DE LA MARIOLA 15.000,00€ 

ADEQUACIÓ SOLAR CARRER DOLORS 10.000,00€ 

RESTAURACIÓ ARXIUS JUTJAT DE PAU 2.000,00€ 

COMPRA VEHICLE ELÈCTRIC I PUNT DE RECÀRREGA 30.000,00€ 

PERSONAL CAP DE SETMANA PALAU, CASTELL I CASTELL DE PENELLA 15.000,00€ 

PLA DIRECTOR MURALLA 22.000,00€ 

ESTERILITZACIÓ COLÒNIES DE GATS 3.000,00€ 

ROCÒDROM MUNICIPAL 27.000,00€ 

ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ POLÍGONS INDUSTRIALS 50.000,00€ 

NOVA PÀGINA WEB I NOU PORTAL TRANSPARÈNCIA 3.000,00€ 

PARC DE GOSSOS 2.000,00€ 

SANITARIS PÚBLICS ALS PARCS 10.000,00€ 

PARTIDES QUE AUGMENTEM PRESSUPOST 
PRESSUPOST 
COL·LECTIU-  AUGMENTEM 

 2017 COMPROMÍS  

ACTIVITATS JOVENTUT 9.500,00€ 14.000,00€ 4.500,00€ 

ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  15.000,00€ 16.000,00€ 1.000,00€ 

PROMOCIÓ TURÍSTICA 29.000,00€ 35.000,00€ 6.000,00€ 

ACTIVITATS PROMOCIÓ ECONÒMICA 35.000,00€ 42.000,00€ 7.000,00€ 
SUBVENCIÓ ACTIVITATS ASSOCIACIONS 
SERVEIS SOCIALS 10.000,00€ 24.000,00€ 14.000,00€ 
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PER QUÈ INICIAR UN PLA DE COMPTADORS D’AIGUA DE LECTURA 
AUTOMÀTICA PER A COCENTAINA? 
 
En ple segle XXI, i amb l’intenció de millorar la gestió i per una aposta decidida 
per la sostenibilitat, s’ha de planificar la substitució del parc de comptadors de 
lectura manual d’aigua per comptadors de lectura automática. Adaptar-se als 
nous temps per millorar el nostre poble i mantenir un compromís ferm amb el 
nostre entorn. 
 
En primer lloc, la tecnologia de medició continuaria sent la mateixa (velocitat i 
volumètrics) que als comptadors de lectura manuals. Per tant, les 
problemàtiques associades a la tecnologia de medició (errors, desgast, ritme de 
deteriorament…) són els mateixos que als comptadors manuals. La diferència és 
la transmissió de la dada associada al volum registrat que es realitza mitjançant 
un emissor de pulsos i telelectura, en lloc de realizar una lectura manual del 
totalitzador (una persona ha de llegar el volum acumulat registrat pel 
comptador). 
 
Serà necessari realizar un estudi econòmic que assegure la rentabilitat de la 
inversió per comprovar si la instal·lació de comptadors amb telelectura és més o 
almenys igual de rentable des del punt de vista econòmic que els comptadors 
tradicionals.  
 
La telelectura ofereix avantatges per gestionar un parc de comptadors. Amb les 
dades, permet obtenir informació del consum quasi en temps real. Calcular 
l’error dels comptadors a diferents cabdals, el volum de l’aigua que no registra 
cada comptador o establir alertes per detectar fugues, us fraudulents… 
 
Per iniciar aquest Pla de comptadors d’aigua de lectura automàtica, les zones 
industrials de Cocentaina haurien de formar part de la primera fase. 
 
 
 


