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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2016 
 

 

ACORDS DE LA ASSEMBLEA DE L’EIXAMPLE 

Data: dijous 22 d’octubre de 2015, a les 19.00 h 

Lloc : Col·legi de Sant Roc (C/ Espronceda, 1) 

Assistents : 37 persones 

Propostes presentades : 20 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. Habilitar un Centre Cívic Polivalent de la zona de l’Eixample (2a fase) 
(17 punts ) 

2. CEIP Sant Vicent: instal·lació del WI-FI (17 punts ) 

3. CEIP Sant Vicent: 13 ordinadors (16 punts ) 

4. CEIP Sant Vicent: cobrir una terrassa per a fer una biblioteca (16 punts ) 

5. Reparacions urgents al local de l’Associació de Veïns Eixample-
Benissaidó (C/ Isabel la Catòlica, 36) (13 punts ) 

 

 

B) PROPOSTES EN RESERVA, per si alguna de les selec cionades és inviable 

1. 2a fase de la urbanització C/ Ràdio Alcoi al C/ Perú (5 punts ) 

2. Carril bici o ciclovia en Alcoi (5 punts ) 

 

 

C) ALTRES PROPOSTES QUE NO HAN SIGUT PRIORITZADES: 

1. Ordinadors per cursos en l’Associació de Veïns Eixample- Benissaidó (4 punts ) 

2. Tractament per a la neteja d’orina de gossos als carrers i neteja en tot el 
barri de l’Eixample (3 punts ) 
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3. Habilitar un aparcament al solar que hi ha al costat del pont José Luis 
González (3 punts ) 

4. Habilitar prop del CEIP Horta Major una zona de jocs infantils (3 punts ) 

5. Arreglar les voreres d’Isabel la Catòlica i Enginyer Vilaplana (2 punts ) 

6. Enllumenat de baix consum, tipus “led”, a l’Alameda (2 punts ) 

7. Pla d’Accessibilitat: eliminar barreres arquitectòniques als edificis públics 
(1 punt ) 

8. Reparació del parc infantil de la Font de l’Horta (1 punt ) 

9. Hospital Verge del Lliris: posar-li WI-FI (1 punt ) 

10. Construir una rotonda a l’encreuament dels carrers Isabel la Catòlica, 
Reconquista i Escultor Peresejo (1 punt ) 

11. Canviar els fanals del C/ Escultor Peresejo (la via) (1 punt ) 

12. Reparacions i adequació del Centre de Majors d’Oliver per a fer un 
Centre Social (1 punt ) 

13. CEIP Sant Vicent: 2000 € per a equipar la biblioteca (0 punts ) 

 

 


