Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per al 2016
PROPOSTES REBUDES PER CORREU ELECTRÒNIC
- Data de presentació: del 4 al 28 d’octubre de 2015
- A/E: alcoiparticipa@alcoi.org
- Propostes presentades: 53 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.
- Selecció: realitzada en la reunió de membres del Grup Motor, format per
representants d’associacions de veïns, i tècnics municipals, el divendres
30 d’octubre a les 11:30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcoi.
- Criteris per a seleccionar les 5 propostes:
1. Proposta concreta, de fàcil execució.
2. Per la quantitat de gent que es beneficiarà.
3. Per ser la millor de la seua zona.

- Criteris d’inviabilitat:
1.
2.
3.
4.

No és una inversió.
El seu cost aproximat supera els 400.000 €.
Proposta duplicada: ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
Per excessives dificultats tècniques o administratives, o per l’ambigüitat de la
proposta.
5. No és competència municipal.
6. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen
la campanya dels Pressupostos Participatius.

A) PROPOSTES SELECCIONADES:
1. General: millores en els parcs, especialment en els de Cantagallet,
Viaducte i Zona Nord: renovar el mobiliari urbà, arreglar l’enllumenat, els
desperfectes, etc.
2. Medi Ambient: actuació integral en el mobiliari del Racó Sant Bonaventura.
3. Santa Rosa: habilitar un vial per a vianants per baix del pont de Cervantes.
4. Zona Alta: millores en la zona esportiva del dipòsit de l’aigua de la zona del
Camí.
5. Zona Nord: substituir els plataners de l’Avinguda Joan Gil-Albert per altres
arbres menys al·lèrgics i molestos.
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B) PROPOSTES D’INVERSIÓ QUE NO HAN SIGUT SELECCIONADES:
1. Posar papereres a l'eixida del Col·legi La Salle i al carrer Teular del
Llonganisser.
2. Incorporar una zona de joc per a majors en la plaça Enric Valor.
3. Fer zones de passeig de gossos al barri del Centre i al barri de Batoi.
4. Millora zona jocs infantils als parcs Romeral, Zona Nord, Cantagallet i Batoi.
5. Crear en el Centre Jove de Cervantes un aula informàtica per a tota la
població.
6. Invertir en la renovació del mobiliari urbà dels parcs, sobre tot Zona Nord,
Cantagallet i Viaducte.
7. Habilitar un espai públic i obert en qualsevol parc (Batoi, Cantagallet o Zona
Nord) per a la realització d’activitats com concerts, fires d’entitats, etc.
8. Invertir en compra de vivendes municipals ara que els preus són baixos i
destinar-les a usos socials. Estudiar la possibilitat d’adquirir alguna finca
construïda i no ocupada en la actualitat.
9. Fer una rotonda baix del Collao.
10. Desenvolupar una zona d’horts socials en el barri de Santa Rosa.
11. Ampliació zona jocs al passeig Ovidi Montllor.
12. Donar un nou ús per a les fonts ornamentals tancades, seguint l’exemple del
passeig Ovidi Montllor, on ara ocupen antigues fonts les jardineres i l’escultura
d’Antoni Miró.
13. Zona lúdico-recreativa antivandálica, para la práctica de ejercicio físico, y
práctica deportiva para todas las edades en el parque del Viaducto.
14. Arreglo y adecentamiento laderas Beniata con repoblación de plantas invasivas
para evitar la erosión.
15. Arreglo definitivo C/ Echegaray.
16. Reasfaltado Avda. de Elche.
17. Más y mejor mantenimiento parque de Cantagallet, especialmente el simulacro
de piscina de la parte superior.
18. Cortines al Centre Social de la Zona Nord.
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C) PROPOSTES NO VIABLES EN AQUESTA CAMPANYA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS (veure els criteris d’inviabilitat):
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

DE

Proposta
2a fase Centre Cívic C/ Víctor Espinós.
2a fase connexió per a vianants entre C/ Ràdio Alcoi i C/ Perú.
Accés per a vianants entre C/ Anselmo Aracil i el C/ Caseta Català.
Adequar solars per a zones d’aparcament en les proximitats de l’hospital.
Allanamiento Polígono la Canal.
Bancos en la parte del Camí desde C/ La Sardina a la Glorieta.
Biblioteca Infantil en edificios de La Glorieta.
Condicionar el solar de l’antiga fàbrica de Monllor, a les esquenes del parc de Cervantes, així
com els seus accessos, per a confeccionar un espai polivalent, tant per aparcament com per
a realitzar activitats.
Consolidar a l’illa de Rodes per evitar el seu major deteriorament.
Desprivatizar el servicio municipal de aguas de Alcoi.
Donar un nou ús a la font ornamental del parc de la Zona Nord: construir una pista de
bàsquet.
Espacios para ejercicios personas mayores.
Estudi seriós per a tractar l'aigua d'aixeta.
Incloure zones de nous esports com la que hi ha baix del pont de Cervantes en Cantagallet,
Viaducte i Zona Nord.
Incorporar espais lliures per a la participació en el casc urbà: incrementar el número de
pannells publicitaris per a la participació ciutadana.
Instalación de sistema de alquiler de bicicletas en la ciudad.
Introduir xicotetes zones esportives i sense llum en solars sense ús per practicar esports com
bàsquet.
Limpieza y reestructuración edificio colindante capilla del Asilo, C/ El Camí, 40.
Mantenimiento de solares, especialmente C/ Echegaray esquina Cura Navarro colindante
zona deportiva EPSA.
Más limpieza en los barrios.
Netejar grafitis.
Posar en marxa un hotel d’entitats amb locals per a les entitats socials, culturals i esportives.
Posar en marxa una aula de natura en algun espai municipal i preferiblement urbà: Ecopac o
zona d’horts socials com la piscina municipal. O en el edifici Font Roja Natura, en el seu
defecte.
Proponer la construcción en la zona común de la Urbanización de una pérgola o zona
cubierta con techumbre para poder reunirse y realizar actividades para vecinos y niños,
quedando protegidos de las inclemencias del tiempo y del sol en verano; y aumentar la
dotación de árboles de la zona.
Proyecto de urbanización entre la Calle Radio Alcoy hasta la Calle Perú.
Renovar les zones de joc infantil dels parcs que estan en pitjor estat, per exemple, parc de la
Zona Nord.
Reparar la rotonda sud d’entrada a Alcoi.
Reurbanización integral Placeta Les Eres.
Sistema de subvenciones para nuevos comercios que decidan implantarse en la zona centro.
Solución definitiva a los solares C/ Alicante.
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