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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2015 

 

ACORDS DE LA TERCERA ASSEMBLEA 

 

Data: 4 de desembre de 2014  

Lloc: Agència de lectura de la UIXOLA 

Assistents: 26 persones  -  Assistents que participen: 20 persones 

 

Propostes seleccionades: 

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

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

3. 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. 

 

Altres propostes que no han sigut seleccionades: 

1. C/ Mestre Espí: reparacions de voreres i posar ressalts per a regular la velocitat dels vehicles. 

2. Segona fase del Pla Integral d’Accessibilitat d’Alcoi. 

3. Parc infantil de la plaça Enric Valor: posar-li baranes. 

4. Il·luminació del parc Flor de Neu. 

5. Santa Rosa, 57: reparar la vorera. 

6. Reordenar la zona entre la colònia d’aviació i Batoi, per a millorar l’accessibilitat i el trànsit 
dels vianants. 

7. Estudi i actuació per a la implantació del carril bici a Alcoi. 

8. Urbanitzar la zona de l’antiga via de tren, entre el carrer Isabel la Catòlica i l’estació de tren 

9. Posar doble direcció al carrer C.D. Alcoyano, des del carrer Caseta Mascarelles al carrer 
Perú, i reparar l’asfaltat per a evitar les relliscades dels cotxes. 

10. Reparació de les voreres del carrer Alacant. 

11. Posar mesures per a reduir la velocitat dels vehicles que transiten pel carrer Alacant. 

12. Reparar el mirador del carrer Sant Miquel. 

13. Posar mesures de seguretat en els camps de gespa del poliesportiu Francisco Laporta 
(aspersors que sobresurten de nivell i baranes especialment). 

14. Anivellar els desguassos del carrer a l’altura de l’asfalt, per a corregir els reasfaltats. 

15. Habilitar un pas de zebra al final del pont de Fernando Reig, a la part del carrer Alacant. 

16. Reparar el bassal que es forma quan plou a l’Av. d’Elx, a l’entrada de l’IES Pare Vitòria. 

17. Posar extractors per a renovar l’aire en l’Agència de lectura de la Uixola. 

 

Delegats voluntaris per a formar part del grup de treball: 

Antonio Garcia Miralles i José María Gregori Gomis 


