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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2016 
 

PROPOSTES REBUDES EN LES URNES 

 

- Data de presentació : del 4 al 28 d’octubre de 2015 

- Urnes : ubicades a les biblioteques municipals, l’oficina d’Informació (C/ 
Sant Llorenç, 6) i als mercats municipals. 

- Propostes presentades : 74 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. No és una inversió. 
2. El seu cost aproximat supera els 400.000 €. 
3. Proposta duplicada: ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada. 
4. 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: comprar més ordinadors per als usuaris de les biblioteques. 

2. Batoi: pujar la reixa de la piscina i reparar la teulada dels vestuaris del 
poliesportiu de Batoi 

3. Santa Rosa: arreglar la costera del Romeral (C/ Joan Fuster). 

4. Zona Alta: llevar les planxes metàl·liques que hi ha a les voreres de la 
zona del Camí, davant dels passos de zebra. 

5. Zona Nord: Ampliar el parc infantil del C/ Carmen Vidal. 
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B) PROPOSTES D’INVERSIÓ QUE NO HAN SIGUT SELECCIONA DES: 

1. Arreglar el carrer Tossal. 

2. Arreglar la part de jardí del Parterre. 

3. Arreglar les voreres. 

4. Arreglar voreres barri de Santa Rosa. 

5. Bancs i baranes en les zones ampliades de les voreres del Camí. 

6. Batoi: arreglar humitats i clavegueram. 

7. Batoi: dotar d'un centre social, amb un centre juvenil i biblioteca per a totes les 
edats. 

8. Batoi: reparar parcs i carrers. 

9. Canviar voreres del C/ Sant Nicolau. 

10. Col·locar cendres i papereres en la plaça d'Espanya. 

11. Colocar más enchufes de luz para los que utilizamos ordenadores (Agència 
Lectura la Uixola). 

12. Comprar vivendes i destinar-les al lloguer social. 

13. Digitalitzar l'arxiu municipal o dotar-lo d'un edifici propi. 

14. Dotar una zona per a biblioteca infantil en el centre. 

15. Habilitar la piscina de la colònia d'aviació per al barri de Santa Rosa. 

16. Habilitar un Centre Social al Centre de Majors d'Oliver. 

17. Manteniment de la via verda. 

18. Manteniment de la zona d'esplai del riu. 

19. Manteniment de tots els parcs. 

20. Millora dels polígons industrials. 

21. Millorar la comunicació entre el Rebolcat i el pont Francisco Aura (asfaltat, 
reparar voreres, netejar herbes...). 

22. Millorar la wi-fi de les biblioteques. 

23. Millorar l'equipament del CCJ Cervantes. 

24. Pintar els passos per a vianants de la Zona Alta. 

25. Pla de Rehabilitació del Centre històric (manteniment de l'estètica de les 
façanes). 

26. Pla d'ocupació per a persones en atur de llarga durada per a manteniment i 
vigilància de parcs públics. 

27. Pla per a rehabilitar el centre d'Alcoi. 

28. Posar més jocs infantils als parcs. 

29. Reforma de la biblioteca del Centre (més espai i eliminació de barreres 
arquitectòniques). 
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30. Rehabilitació integral del carrer Alacant. 

31. Reparació de voreres que esvaren. 

32. Reparació dels clots del C/ Gregori Casasempere. 

33. Reparacions a la zona verda del C/ Músic Gonçal Blanes, al talús de l'antic 
dipòsit. 

34. Reparar el paviment de la costera del Gurugú. 

35. Reparar els jocs infantils del Parc de Cantagallet. 

36. Reparar voreres i llambordes (adoquines) del centre. 

37. Servei públic de bicicletes elèctriques distribuïdes per Alcoi. 

38. Una separació de zona infantil i zona d'estudi a la biblioteca de la Zona Nord. 

39. Viaducte: reparacions a les escales d'accés al pont Francisco Aura. 

40. Viaducte: reparacions a l'Escola Industrial. 
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C) PROPOSTES NO VIABLES EN AQUESTA CAMPANYA DE 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS (veure els criteris d’in viabilitat): 
 

Núm. Proposta Motiu  

1 Molèsties per soroll de grups musicals en C/ Olivar. 1 

2 Més vigilància policial al Centre. 1 

3 Centre: patrulla de policia de barri a peu fins les 23 h. 1 

4 Augment de seguritat al centre històric. 1 

5 Pla de Creació de Treball en Serveis d'Ajuda Domiciliària i atenció a la 
dependència. 1 

6 Pla de Treball per a millorar espais públics d'Alcoi. 1 

7 Digitalitzar l'hemeroteca municipal. 1 

8 Gratuïtat dels préstecs interbibliotecaris. 1 

9 Revisió i aplicació de la llei de de dependència per a les persones 
beneficiàries. 1 

10 Control dels horaris comercials i control dels productes que es vénen (sobretot 
fruiteries i verduleries). 1 

11 Més neteja als carrers. 1 

12 Creació d'un centre d'oci cultural, com el CCJ de Cervantes però per a 
persones adultes. 4 

13 Ampliació dels horaris d'obertura de les biblioteques. 1 

14 Autobusos: línies 1 i 2, més tard de les 22.30 per a donar servei als estudiants 
de l'IES Pare Vitòria. 1 

15 Tirar els edificis en runa. 1 

16 Millorar les senyals dels carrers. 3 

17 Millorar la neteja viària. 1 

18 Neteja i manteniment de rius i barrancs. 1 

19 Ampliar els recursos per a malalts mentals. 1 

20 Ampliar la figura de l'orientador als instituts de secundària. 5 

21 Més abocadors públics. 4 

22 Augmentar les activitats dels pensionistes. 1 

23 Augment de la neteja dels col·legis públics. 1 

24 Turisme: millorar l'oferta per als diumenges. 1 

25 Viaducte: augmentar la neteja. 1 

26 Wi-fi al col·legi Sant Vicent. 3 

27 Asfaltat de la plaça Al-Azraq. 3 

28 Reparar el derrumbe del C/ Calderón. 3 

29 Arreglar els parcs. 3 
 


