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Objectius i reptes principals

[2016-2018]
NOU GOVERN, NOVES 

PRIORITATS

[2019]
UN PRESSUPOST 100% 

BOTÀNIC

ALACANT

� Consolidació dels drets 
socials dels valencians i 
valencianes

� Aposta per la reconstrució 
de l’economia valenciana

�Els PGV representen 
l’última espenta de la 
legislatura a les polítiques 
de l’Acord del Botànic

�Blinden l’Estat del 
Benestar dels ciutadans

� Impuls definitiu de les 
polítiques econòmiques i 
dels sectors productius
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Objectius i reptes principals

� Els Pressupostos de 2019 manifesten l’ALIANÇA de la Generalitat amb els drets dels
valencians amb la ferma voluntat d’oferir-los un nivell homologable de qualitat dels
serveis essencials d’EDUCACIÓ, PROTECCIÓ SOCIAL, SANITAT, OCUPACIÓ I VIVENDA

� És un PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE DRETS al que difícilment cap força
política pot oposar-se

ALACANT

política pot oposar-se

� Són uns PRESSUPOSTOS OBERTS: les polítiques incloses es voran consolidades en el
cas de que s’aproven els Pressupostos de l’Estat o a través de decrets legislatius:

• Mitjançant un decret llei s’ampliaran els crèdits si es confirma la
flexibilització del dèficit fins el 0,3% del PIB (236 M)

• I la de resta de recursos per a implementar les polítiques del Botànic:

El principi d’acord entre el Govern i Podemos sobre els Pressupostos de l’Estat

2019 evidència que les polítiques seran un reflex dels Acords del Botànic
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Aprofundim en el canvi de paradigma: La política 
al servei de les persones

� Drets enfront a retallades

� S’amplia l’eliminació del copagament a les rendes inferiors al SMI

ALACANT

� S’amplia l’eliminació del copagament a les rendes inferiors al SMI
� Sanitat: Per primera vegada, el 20% del Pressupost es destina a atenció

primària i salut mental
� Educació: Impuls a l’eliminació de barracots amb el Pla Edificant (284 M, amb

un increment de 173 M)
� Escoles infantils: Ampliació de la xarxa de 2-3 anys i impuls xarxa de 0-2 anys
� Igualtat: Supera els 1.500 M i 120.000 famílies es beneficiaran de la Renda

Valenciana d’Inclusió
� Habitatge: La inversió en vivenda social passa de 20 a 40 M
� Ocupació: Nova convocatòria Avalem Joves Plus per a la contractació de joves
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Objectius i reptes principals

� Impuls econòmic , mesures de reindustrialització i Banc Públic

� Les inversions (Operacions de Capital) del Pressupost són els capítols que més
creixen: Un 44% més, amb un total de 1.610,3 milions (679 M en el Pressupost

ALACANT

creixen: Un 44% més, amb un total de 1.610,3 milions (679 M en el Pressupost
2015)

� 35 M per al Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)
� Foment de la producció i la inversió en energies renovables: 13 M
� El Banc Públic de la Generalitat (IVF): 75,7 M (�81,7%) per a noves línies de

finançament per a les empreses i col·lectius vulnerables, al servei dels valencians

� Vertebració territorial i lluita contra el frau

� Posada en marxa d’un Pla de Sanejament de municipis endeutats i d’un Pla
d’Ajuda als municipis amb major cost de serveis públics fonamentals : 10 M

� Lluita contra el frau fiscal impulsant l’Agència Tributària Valenciana
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Els Pressupostos de 2019 estan marcats per:

Passius Financers ascendiran a 5.281,3 M

ALACANT

� Aixó representa un increment de 627 M , � 13,5%

� El Servei del Deute és ja la segona secció pressupostària, només per davall de
Sanitat i superant a Educació

� 1 de cada 4 euros ( 26,1%) va a amortitzacions i interessos

La pujada del deute i els interessos 

suposa quasi el 30% de l’increment total 

del Pressupost 6



PRESSUPOST 2018

22.096,2 M €19.956,9 M €
PRESSUPOST 2019

TOTAL PRESSUPOST Administració GVA

ALACANT

22.096,2 M €

10,7%

19.956,9 M €

La xifra global de variació no reflectix l’increment real de la despesa a 
l’incloure els refinançaments de deute que ascendixen a 5.281,4 

milions

* Suprimint l’efecte dels refinançaments, la variació de la despesa (Operacions
No Financeres) és del 9,9% 7



PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA

V A R I A C I Ó  R E A L  D E  L A  D E S P E S A

ALACANT

PRESSUPOST 2018

16.706,8 M €

9,9 %

15.204,6 M €
PRESSUPOST 2019

Aquest és l’increment real de la despesa en els Pressupostos
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� La Generalitat invertix cada dia 37,8 M € en DESPESA SOCIAL per a 

garantir als valencians i valencianes els serveis bàsics fonamentals

� LES PRIORITATS DEL CONSELL: 

Objectius i reptes principals

ALACANT

Cada 24 hores, el Govern valencià destina: 

� La despesa social, 13.818 M €, és la major dotació de la història i suposa el 81,73% de 
totes les despeses no financeres (80,9% en 2015), el 84,3% sense incloure el Capítol 3

� 18,2 M € en Sanitat 
� 14,0 M € en Educació 
� 4,2 M € en Igualtat i Polítiques Inclusives 
� 1,0 M € per a Ocupació 
� 452.762 € per a Habitatge

9



PROVÍNCIA D’ALACANT

ALACANT

PROVÍNCIA D’ALACANT
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INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT

La província de Alacant disposarà en el Pressupost de la 
Generalitat d’una inversió territorialitzada de:  

ALACANT
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293,5 M €

Capítols VI (GVA i Sector Públic) i VII)

Capítol VI (Inversions Reals)

Capítol VII (Transferències de Capital)

172,15 M €

121,32 M €

+ 59,4 %



INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT

Els 293,5 M € que rebrà la província d’Alacant suposen:

ALACANT
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Els 293,5 M € que rebrà la província d’Alacant suposen:

37,80% de la inversió del capítols VI i VII 

que ja està territorialitzada



En el Pressupost de la Generalitat de 2019
la inversió sense territorialitzar dels capítols VI i VII 

INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT

ALACANT
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la inversió sense territorialitzar dels capítols VI i VII 
ascendix a 1.006,1 M €, 

quantitat que representa el 56,4% del total 

Açó suposa que una part dels 1.006,1 M €

anirà dirigida a la província d’Alacant



DESPESES PER CONSELLERIES

ALACANT
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DESPESES PER CONSELLERIES



PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

14,2 % 354,0 M €

Despeses. Classificació econòmica

ALACANT

� La Generalitat reforça la seua aposta pel municipalisme i destina un total de 21,3 M a 
inversions en els ajuntaments de la província d’Alacant:

• Fons Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana: 13,7 M
• Línia Específica del Fons de Cooperació per a  la Lluita contra el Despoblament: 368.501 €
• Foment i manteniment de l’associacionisme municipal: 210.623 euros
• Afavoriment de l'accessibilitat als edificis municipals: 465.763 euros
• Promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització 

cultural: 5,4 M
• Foment i implementació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible: 1,1 M 15



PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

� La Generalitat dóna un nou impuls a un dels motors fonamentals de l’economia alacantina 
reforçant les inversions destinades al TURISME

*El pressupost de Turisme en 2015 era de 86 M mentre que per a 2019  és de 101 M. A més, abans bona part de 

la dotació per a Turisme  es destinava a compensar pèrdues de Cacsa i Aerocas, mentre que ara estos fons es 

transformen en inversió productiva del sector i ajudes que s’han multiplicat per tres en els últims 3 anys

ALACANT
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•Construcció i posada en marxa del nou Tourist Info en el Port d'Alacant.

•Construcció d'un nou CDT en Benidorm junt a l'actual seu de l'Invatur. Es crearà d'esta 
manera en la ciutat més turística de la CV un pol de formació i innovació turística. 

•Nou CDT d’Interior. Junt al de Morella i al de Requena, Alcoi serà la seu del centre 
d'interior de la província d'Alacant

•Ubicar a Dénia la seu de la xarxa de promoció gastronòmica de la Comunitat Valenciana

� L’Agència Valenciana de Turisme en Alacant rebrà 22 M en 2019 per a actuacions de turisme:



VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

ALACANT

27,7 % 1.528,2 M €

� Centres nous o reformes:

• Inici de les obres de reforma de la residència de persones majors d’Elda

• Obertura d’un Centre Dona 24 hores en Elx, complint amb el compromís que totes 
les ciutats de més de 100.000 habitants compten amb un centre d’atenció
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VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

� Nous programes:

ALACANT

• L’obertura d’equips especifics d’intervenció en infància i adolescència en 4 barris inclusius 
d’Alacant i Elx

• Xarxa d’Agents d’Igualtat en 35 municipis o mancomunitats d’Alacant

• Primer servei d’atenció per a persones LGTBI en Alacant per l’aplicació de la Llei d’Igualtat 
de Persones Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

� Places:

• Noves places en centres de diversitat funcional: 3.673 noves places entre 2015 i 2019
18



HISENDA I MODEL ECONÒMIC►

+          10 % 332,32 M €

ALACANT
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�El pressupost de l’IVAT creix fins els 51,6 M i assenta les bases de l’estructura de la futura 
Agència Tributària Valenciana (ATV)

�L’IVF augmenta un 81,7%, fins als 75,7 milions, per a donar suport al teixit productiu

�La dotació global per a la modernització i l’administració electrònica en la Generalitat abasta 
els 174 M, un 18% més que enguany

� Més infraestructures: Districte Digital de la Comunitat Valenciana



DISTRICTE DIGITAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA►

• 2019 serà l’any de la posada en marxa dels programes del Districte Digital que es
convertirà en el motor de la modernització econòmica d’Alacant.

� El Pressupost de l’SPTCV augmenta un 37%, fins arribar quasi als 30 milions, per a consolidar i
fer realitat el Districte Digital de la Comunitat Valenciana (DDCA).

ALACANT

• La dotació del Districte Digital serà de 6,2 M i preveu inversions de Capítol VI per 4,7
milions més altres actuacions com un nou Pla d’Incentius per a atraure empreses que
generen riquesa i ocupació en l’àmbit de les noves tecnologies i la promoció del recinte.

• Llocs de treball i creixement econòmic: El projecte ha atret ja a desenes d’empreses que
s’han acollit al programa i que es preveu que creen més de 3.000 llocs de treball en 5 anys

• Un projecte que creix: El Consell extendrà el Districte Digital, que ara està ubicat a la
Ciutat de la Llum i al Port d’Alacant, a Elx i Benidorm, per a que les iniciatives
modernitzadores i innovadores amplien la seua influència a tot el territori alacantí



MÉS PROJECTES DE L’SPTCV EN ALACANT►

Les actuacions en la província d’Alacant estan orientades a contribuir al canvi de model

econòmic i a l’impuls de l’economia amb activitats de major valor afegit, amb un fort

component tecnològic. Però l’SPTCV impulsa altres iniciatives:

ALACANT

� Centre Cultural de Benidorm: Es reprèn l’execució del projecte que fou paralitzat per
l’anterior Consell, la qual cosa va derivar en la creació d’una zona de deteriorament
urbà en ple centre de la ciutat. Dotació: 8,4 M

� “Alicante, Puerto de Encuentro”: Celebració de l’esdeveniment a finals de març que té
com a objectiu donar continuïtat als actes a realitzar per la regata. 1,5 M

� Auditori Conservatori de Torrevieja: Aposta per la programació cultural i
d’esdeveniments d’un recinte que estava tancat i que costà 53 M. Dotació: 850.000 €

� Centre d’Investigació de l’Envelliment: 150.000 € per a un projecte referent a Espanya



MODERNITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES►

� La dotació per a fer realitat l’administració electrònica sense papers abasta els 174 M, un
18% més que enguany

� En la província d’Alacant es destinaran en 2019:

ALACANT

� Innovació tecnològica educativa: Inversió de 7,8 M per a la instal.lació de 14.800 nous 
ordinadors en les aules educatives de la província

� Millores en la xarxa informàtica de la Conselleria de Justícia: Es destinaran 713.000
euros per a l’adquisició de 792 equips per a l’Administració de Justícia d’Alacant amb
les correponents llicències

�Administració sense papers en la Generalitat: 460 ordinadors per a dependències
administratives del Consell en la província d’Alacant que suposaran una inversió de
420.000 euros
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la

JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

►

ALACANT

+       15,1 % 364,6 M €

� El Pressupost de Justícia en Alacant contempla actuacions i projectes per a la província 
per valor de 107 milions en 2019, un 15% més que a l’any anterior. 
�La Generalitat destinarà 18 milions per a Justícia gratuïta, així com la dignificació del torn 
d'ofici als partits judicials d'Alcoi, Alacant, Elx i Oriola
� Invertirà 2 milions per a reforçar les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte de la 
província i posarà en marxa nous centres a Ibi, Novelda, San Vicent del Raspeig, la Vila 
Joiosa i Villena
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JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

►

5,8 milions en inversions per a la rehabilitació o  licitació i començament d’obres de 

ALACANT

� 5,8 milions en inversions per a la rehabilitació o  licitació i començament d’obres de 
les seus judicials d'Alacant, Torrevieja, la Vila-Joiosa i Oriola

� Entre les actuacions, destaquen els 800.000 euros per a la licitació de la redacció del 
projecte i direcció d’obra de la futura Ciutat de la Justícia d’Alacant, amb un 
pressupost de 34,8 milions centrat en les anualitats de 2020 i 2021

� Un millió d’euros per a la posada en marxa de sis nous jutjats als partits judicials
d’Alacant i Elx
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EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

+          7,1 % 5.121,6 M €

Despeses. Classificació econòmica► EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

+          7,1 % 5.121,6 M €

ALACANT

+          7,1 % 5.121,6 M €

� #
• Destinem

25

Àrea d’Educació: augmenta un 7 % fins als 4.931,8 M €

� Àrea de Cultura: augmenta un 10,3 % fins als 120,6 M €

� Àrea d’Esport: augmenta un 15,6 % fins als 29 M €



EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

� Augment

Despeses. Classificació econòmica►EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

� #AulesDignes per a l’alumnat valencià 

� Pla Edificant: hi ha assignades actuacions per a la construcció i/o reforma de centres en 51 
municipis d’Alacant per 101,9 M €, quasi la meitat (49%) de la inversió ja territorialitzada. 
En Primària, son 49 municipis i 75,5 milions, el 50,2% del total territorialitzat, mentre en 

ALACANT
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En Primària, son 49 municipis i 75,5 milions, el 50,2% del total territorialitzat, mentre en 
Secundària hi ha 11 localitats i 26,4 milions, el 45% dels recursos ja assignats al territori.

� Programació Institut Valencià de Cultura a les comarques d’Alacant: 11,6 M € dels quals 
450.000 € destinats al Circuit Cultural Valencià 

• Actualment, 18 dels municipis que formen part del Circuit Cultural Valencià pertanyen 
a les comarques d’Alacant, a més de la Universitat d’Alacant.

• Concretament, són: Alacant, Alcoi, Altea, Banyeres de Mariola, Dénia, el Campello, Elx, 
Guardamar del Segura, Ibi, la Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi, Monòver, Mutxamel, Petrer, 
Santa Pola, Villena, Xàbia, Callosa d’en Sarrià.



SANITAT I SALUT PÚBLICA►

+          3,1 % 6.635,4 M €

ALACANT

� La Generalitat fa un esforç pressupostàri i augmenta el pressupost de Sanitat i Salut 
Pública en 200 milions més que en l’exercici anterior, el que suposa que des de 2015 s’ha 
incrementat en 1.140 milions

� Impuls de l’atenció primària, amb un pressupost que abasta quasi el 20% del total 
destinat a gestió sanitària

� La Conselleria per tal d’apropar-se a la despesa real sanitària, ha incrementat el Capítol 2
d’assistència sanitària en més de 78 milions



SANITAT I SALUT PÚBLICA►

� Es consoliden les ajudes front als copagaments contra la pobresa farmacològica i es 
crea una nova línia per a tots el ciutadans que tinguen uns ingresos inferiors al Salari 
Mínim Interprofesional

ALACANT

MILLORA I DIGNIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

� Increment de 24,5 M (34,6%) en inversions a la Comunitat Valenciana per a continuar
fent realitat el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries (2016-2019)

� A Alacant, la major part de les inversions es destinen a la reforma i/o ampliació de distints
hospitals i centres de salut de la província d’Alacant com:



ACTUACIONS EN CENTRES DE SALUT DE LA PROVÍNCIA 2019 2019-2021

C.S. Benidorm-Rincón de Loix 100.000,00 2.914.000,00

C.Aux. Elda-Virgen de la Cabeza 700.000,00 2.005.000,00

C.Aux. Redován 50.000,00 1.233.000,00

C.S. Alicante-Condomina 150.000,00 2.850.000,00

C.S. Alicante-Garbinet 130.000,00 2.730.000,00

C.S. Alicante-PAU2 100.000,00 2.500.000,00

C.S. Elx-Altabix 100.000,00 2.000.000,00

ALACANT

C.S. Elx-Altabix 100.000,00 2.000.000,00

C.S. Petrer (Ampliación) 50.000,00 450.000,00

C.Aux. Cox 100.000,00 400.000,00

C.S. Castalla 150.000,00 3.150.000,00

C.S. Sant Joan d’Alacant (Ampliación) 670.000,00 1.860.000,00

C.S.I. Alicante-Gerona (Reforma) 595.000,00 7.391.000,00

Hospital Marina Baixa (Ampliación) 1.100.000,00 17.546.000,00

Hospital de Alcoi (Reformas) 1.100.000,00 1.100.000,00

Hospital Sant Joan d’Alacant (Reformas) 1.700.000,00 4.234.000,00

Hospital General de Alicante (Reformas) 1.030.000,00 5.760.000,00

Hospital de Elx (Reformas) 500.000,00 5.880.000,00

Hospital de Orihuela (Ampliación) 530.000,00 13.275.000,00



ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL 

►

+          13,57 % 444.974 M €

ALACANT

� Aposta decidida en tots els Sectors Industrials amb un increment del 100% per a la 
segona Fase del Pla Estratègic Industrial Valencià dotat amb 35M 

� Reforcem la funció pública de tots els Centres Tecnològics de la Comunitat, com Aitex, 
Aiju o Inescop, amb 48’3M el que suposa un increment del 26,1%



ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL 

►

� Col·laboració amb les Universitats d’Alacant (UA), València (UVEG) i Castelló (UJI) 
relacionades en  el disseny, desenvolupament tècnic, seguiment i comunicació d'un 

ALACANT

relacionades en  el disseny, desenvolupament tècnic, seguiment i comunicació d'un 
Observatori Territorial en el marc del Pla Avalem Territori amb 300.000 €

� Reforcem l’emprenedoria amb el Campus Emprenedor Innovador en les universitats 
públiques amb 440.000€, entre elles, la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx

� Promoció de les accions organitzades per la Institució Firal Alacantina (IFA), així com 
la seua adequació amb 850.000 €



AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

►

+           14,31 % 404,35 M €

ALACANT

� Consolidació del cofinançament de programes europeus

� Per a potenciar la sanitat vegetal, la prevenció d’incendis, una millor gestió de l’aigua i 
residus, l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic

� Per a la posada en marxa de la Llei d’Estructures Agràries



AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

►

� En 2019 realitzarem actuacions per 16’96 M en matèria hídrica en la província d’Alacant

� Destinarem 9’2 M al Postrasvassament Xúquer-Vinalopó,
dins d’un projecte plurianual que arriba al voltant dels 40 milions

ALACANT

� Invertirem 2’7 M en la conducció general de reutilització d’aigües residuals depurades
per al litoral de la Marina Baixa

� Les aportacions i inversions en consorcis de residus i segellament d’abocadors en la 
província superen els 25 M 

� La partida per a prevenció d’incendis arriba als 3’1 M i al medi natural alacantí
destinarem 5’85 M, dels quals 1,7 aniran a projectes FEDER de restauració d’hàbitats

� Per al conveni amb Riegos de Levante – Fondò d’Elx aportem 3 M



HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI

►

32,8 % 516,8 M €

ALACANT

32,8 % 

� La Generalitat consolida el gir copernicà en habitatge al arribar a una xifra històrica i 
sense precedents de 165 M€ per al programa d’Habitatge, on s’augmenta un 82% la 
inversió real en esta matèria

� Impulsem el Pla d’Ampliació del Parc Públic on la inversió augmenta més del doble al 
arribar a 40 M€ per al concurs de compra d’habitatges

� La inversió en obres viàries i ferroviàries creix un 12,7 % i en FGV s’invertirà un 77,3%
més que en 2018



CARRETERES I FERROCARRILS►

� L’esforç inversor en la província d’Alacant és enorme i demostra l’aposta del Consell 
per millorar les INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES

� Es destinarà una inversió total de 87,2 milions d’euros per a les carreteres i el 
ferrocarrils de la província d’Alacant, el que suposa un augment del 32% respecte ferrocarrils de la província d’Alacant, el que suposa un augment del 32% respecte 
l’any passat

� Millorem la mobilitat i la seguretat viària amb actuacions concretes com la Via Parc 
Elx-Santa Pola que rebrà en 2019 una inversió de 1,6M€ d’un total de 6,4 M€ o la 
Ronda del Pinós amb una inversió de 500.000 euros 

� A més, seguim apostant per la millora i la modernització de la Línia 9 del TRAM 
d’Alacant amb un pressupost de 8M€ per al tram Teulada-Gata-Dénia i més de 14 
M€ per al material rodant nou que s’usarà en esta línia 



HABITATGE►

� La inversió en matèria d’HABITATGE a la província d’Alacant arriba als 31,2 M€ un 
20% més que l’any passat

� La Generalitat està compromesa en la millora del parc públic d’habitatge, per això, 
es destinaran més de 9 M€ per a Actuacions de Regeneració Urbana (ARRU) en 
barris com el del Carme (3,8M€) o Miguel Hernández (2,7M€) a Alacant o els grups

ALACANT

es destinaran més de 9 M€ per a Actuacions de Regeneració Urbana (ARRU) en 
barris com el del Carme (3,8M€) o Miguel Hernández (2,7M€) a Alacant o els grups
Barbacana-Plaça les Xiques d’Alcoi i Palmerales de Elx

� La rehabilitació i recuperació d’espais públics de les ciutats és un objectiu prioritari
de la conselleria i a Alacant s’invertiran més de 14,7 M€ per en 9 actuacions en Elx, 
Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Callosa del Segura o Elda

� A més, reprenem obres de VPO que l’antic govern va deixar paralitzades, com el 
grup a Aspe on invertirem 1,8 M€ per posar en lloguer assequible per a joves 42 
vivendes



PAGAMENTS CENTRIFUGATS►

� Els pagaments ajornats o de mètode alemany que va deixar l’antic govern seguixen
passant factura, ja que suposen encara el 15% de la inversió per pagar obres que 
estan acabades fa anys o paralitzades

� A Alacant, els pressupostos de 2019 encara es destinen 4 M€ per a l’Avinguda de 

ALACANT

� A Alacant, els pressupostos de 2019 encara es destinen 4 M€ per a l’Avinguda de 
Dénia, una obra inaugurada per l’anterior govern en 2010 i que seguirem pagant fins
el 2020



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

►

Despeses. Classificació econòmicaDespeses. Classificació econòmica

► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

ALACANT

+          30,4 % 52,0 M €

� El
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+          30,4 % 52,0 M €

� El pressupost destinat al programa de Cooperació al Desenvolupament suma un total de        
32,6 M. Això és un increment del 44% en relació a 2018 

� De cada 10 euros que té assignats la conselleria, 6 es destinen a polítiques de cooperació



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

►

Despeses. Classificació econòmica

ALACANT

� Les despeses de personal s’incrementen en 1,2 milions per a ampliar la plantilla de 
la Inspecció General de Serveis

� Per a posar en marxa la Llei de Responsabilitat Social, incrementem un 23% el seu
programa: les ajudes a associacions i entitats locals per al foment de la responsabilitat
social dupliquen el seu import i es destina un 67% més a la Càtedra de 
Responsabilitat Social de la Universitat d´Alacant

� Es creen 2 nous programes pressupostaris destinats a lOficina de Control de 
Conflictes d´Interessos i a la Delegació de Protecció de Dades
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