Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per al 2016

ACORDS DE LA ASSEMBLEA DE LA ZONA NORD
Data: dimarts 20 d’octubre de 2015, a les 20.00 h
Lloc: Centre Social de la Zona Nord (Av. d’Andalusia, 13)
Assistents: 18 persones
Propostes presentades: 17 en total, de les quals s’han seleccionat 5 que
passen a la fase de valoració tècnica i econòmica. Si són viables es
podran votar en la fase de votacions, del 16 al 30 de novembre. També es
reserven 2 propostes per si alguna de les 5 primeres no és viable.

A) PROPOSTES SELECCIONADES:
1. Actuacions a l’Amfiteatre i al Parc de la Zona Nord (també reparar
l’escala de pedra que es troba en l’accés del C/ Sabadell) (9 punts).
2. Concurs d’idees amb procés participatiu per a dinamitzar el Parc de la
Zona Nord (9 punts).
3. Estudi per a posar en funcionament i apanyar els sortidors d’aigua dels
parcs i jardins (7 punts).
4. 2ª fase del procés participatiu de la Plaça Al-Azraq (4 punts)
5. Millorar els parcs infantils de la Zona Nord i Font Dolça (especialment
per motius de seguretat) (3 punts *)

B) PROPOSTES EN RESERVA per si alguna de les seleccionades és inviable
1. Reubicar els fanals del C/ General Prieto que estan enmig de les voreres (3
punts).
2. Av. Hispanitat: elevar els passos de zebra (3 punts).
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C) ALTRES PROPOSTES QUE NO HAN SIGUT PRIORITZADES:
1. Tractament contra paneroles (roges) a la zona nord (2 punts).
2. Reparar les bardisses (setos) i eliminar la vorera exterior (la xicoteta) de
l’Av. de la Hispanitat (2 punts).
3. Reparacions al Centre Social de la Zona Nord (2 punts).
4. Reparar la vorera de l’Av. de la Hispanitat, davant de la casa d’Andalusia
cap al poliesportiu, perquè té un ressalt que fa caure a molta gent (2
punts).
5. Podar i actuar en els arbres de la baixada per a vianants del Poliesportiu
al Centre Social (al costat de la Placeta de la Foguera) (2 punts).
6. Reparar les voreres de Av. Juan Gil-Albert i veure si es pot fer amb
paviment permeable (1 punt).
7. Adequar i millorar els accessos a la serra i zones naturals, tipus
passeigs, per a bicis i vianants, des de la Zona Nord (ampliable a altres
zones d’Alcoi) (1 punt).
8. Posar una tanca de seguretat al parc de la zona nord on es troba la
“catarata” (1 punt).
9. Dotació per a finalitzar la connexió del C/ Ràdio Alcoi al C/ Perú.
10. Dotació a la Regidoria de Democràcia Participativa en formació i
informació a la ciutadania sobre el pressupost municipal.

* NOTA: proposta seleccionada en una segona volta per a desempatar.
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