Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Campanya per al 2015

1a FASE FINALITZADA
Arreplegar propostes
ACORDS DE LES ASSEMBLEES PÚBLIQUES
1. Assemblea al Club de Amics de la UNESCO (27-11-2014)
•

Estudi de la segona part del Pla Integral d’Accessibilitat (arquitectura) i partida per
a l’execució

•

Habilitar un Centre Social Polivalent per al barri de l’Eixample

•

Tractament antilliscant per a les voreres del centre (marbre) i del carrer Isabel la
Catòlica

2. Assemblea al Centre Social de la Zona Nord (01-12-2014)
•

Segona fase del Pla Integral d’Accessibilitat (accessos a edificis, arquitectura).

•

Estudi de dinamització del parc Amando Blanquer i les inversions necessàries, amb
un procés participatiu.

•

Av. Hispanitat: ressalts, semàfors o qualsevol altra mesura per a reforçar la
seguretat dels vianants.

3. Assemblea a l’Agència de lectura de la Uixola (04-12-2014)
•

Urbanitzar la continuació del carrer Ràdio Alcoi fins al carrer Perú.

•

Zona d’aparcament lliure i cèntric per a la zona de Santa Rosa (no de pagament).

•

Ressalts: reparació general dels ressalts que es troben per tot Alcoi, especialment
per a evitar els bassals que es produeixen quan plou, i en primer lloc els dels
carrers Oliver, Escultor Peresejo i Alacant.

4. Assemblea al Centre Cultural d’Alcoi (09-12-2014)
•

Habilitar l’antic dipòsit d’aigua que es troba al costat del col·legi Sant Vicent per a
fer una sala polivalent i una biblioteca per al col·legi i per al barri.

•

Habilitar un hort escolar per al col·legi Sant Vicent i per al barri.

•

Reparar i millorar el parc de Cantagallet mitjançant un procés participatiu, i
construir zones de passeig de gossos, en especial a Cantagallet, damunt de
l’aparcament del carrer Músic Gonçal Blanes i a altres llocs del centre.
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5. Assemblea al Centre parroquial de Batoi (11-12-2014)
•

Reparacions al clavegueram i als desguassos del barri de Batoi i la revisió dels
habitatges afectats.

•

Reparació integral del poliesportiu de Batoi.

•

Habilitar un espai urbà per a poder fer concerts i per a la pràctica esportiva
(capacitat 200-500 persones).

6. Propostes seleccionades que han arribat per Internet
(Termini finalitzat l’11-12-2014, i seleccionades pel grup de treball el 16-12-2014)
•

Construcció d’una vorera a la rotonda de la zona Nord (la que uneix el pont Paco
Aura amb els Jutjats).

•

Urbanitzar el tram de l’antiga via del tren entre el carrer Isabel la Catòlica i la zona
de l’explanació del tren i crear un accés per a vianants entre el carrer Caseta
Català i la baixada al carrer Font de Moya i el carrer Anselmo Aracil.

•

Creació d'un Alberg Municipal on les persones sense casa puguen dormir, rentar la
roba i dutxar-se.

SEGÜENTS FASES
2a FASE: estudi de les propostes
El grup de treball, format pels voluntaris que han eixit de les assemblees, enviarà
les propostes finals als tècnics municipals per a que facen l'estudi de viabilitat i
l'estudi econòmic, per a saber si es poden fer i sobretot per a saber quants diners
costa cada projecte.
A finals de gener es farà una Assemblea Pública per a informar sobre les
característiques tècniques de cada projecte, així com del seu cost previst.
3a FASE: votacions
Durant una setmana de febrer es faran les votacions. Cada ciutadà d’Alcoi amb 16
anys complits el 2014 podrà votar fins a 3 propostes. Es podrà votar per Internet o
presencialment.
Els projectes seleccionats fins arribar als 400.000 € passaran directament als
pressupostos municipals.
4a FASE: realització de les obres i seguiment
El grup de treball es reunirà amb els tècnics que dissenyen els projectes per a que
els projectes es facen d’acord amb el que demanen els ciutadans, i faran el
seguiment al llarg del 2015 fins que les obres o actuacions estiguen acabades.
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