
  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER AL 2018
PROPOSTES NO VIABLES

ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

2
Hacer una piscina climatizada en la zona de Santa Rosa,pues la única que hay
está desbordada de usuarios.Sería  bueno que fuese cubierta  en invierno y
descubierta en verano.

2

4 Propose la construcció d un trinquet. 2,3,4

5

Mejorar y ampliar el programa de actividades y eventos durante el verano.  
Una  ciudad  como Alcoy  necesita  un  cartelera  de  actividades  diversa  y  de
calidad con tal de que no solo los muchos alcoyanos no se desplacen a otros
municipios en busca de una oferta de ocio  veraniega atractiva sino incluso
atraer gente de otras ciudades próximas. Alcoy cuenta con un tejido cultural
muy potente al que se le podría sacar más provecho y además atraer a artistas
o grupos foráneos de renombre, todo ello se podría dar en un gran número de
espacios de gran belleza al aire libre con los que contamos.

2,7

8 Propuesta 'Open Street Project' en Alcoi (documento adjunto). 7

11

Campanyes  de  conscienciació  ciutadana  sobre  dos  temes  fonamentals:
- Neteja dels carrers. En ple segle XXI no podem consentir que els carrers
(com per exemple Pintor Laporta) siga un vàter per a gossos. Si no plou (i
desgraciadament plou molt poc) el carrer fa sempre pudor a orina de gos, i els
excrements en les voreres i la calçada fan que hages de caminar esquivant-
los.  I  més  vigilància  i  multes  si  és  precís.
-  Reciclatge. Per desgràcia hi  ha molta gent que no recicla perquè no s'ho
creuen. És molt comú sentir que 'total ho ajunten tot en el mateix camió' i coses
semblants. Per que la gent crega cal fer una campanya fiable i transparent. 

3

12
Creació  de  diversos  pipican  en  cada  un  dels  barris  d'Alcoi.  
Gossos n'hi han molts i llocs on els animalets puguen fer les seues necessitats
n'hi han molt pocs.

3

13

Unificació  de  totes  les  associacions/ongs  d'Alcoi  en  un  mateix  lloc.
Organització  de  despatxos.
Serà  una  forma  d'estalviar  en  recursos  materials  i  econòmics
Ús compartit  de internet, local de reunions, saló d'actes, psicòlegs, personal
especialista, ....

2,4,7

16

A quien corresponda, llevo años diciendo que en la calle Mossen Vte Alboros
acera números impares y esquina que entronca con Juan Gil Albert, cuando
viene  el  invierno  y  hiela  esa  esquina  es  muy  resbaladiza,  pido
encarecidamente que se ponga material antideslizante, que lo han puesto en
dotas partes menos en esta esquina, yo ya me he caido dos veces no me
gustaría  caer  una tercera ya  que mis huesos por  mi edad y patologías no
tendría buen arreglo, por favor pongan antideslizante que no es tan caro lo que
pido. Gracias.

1

1
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17

En Juan Gil Albert en la esquina de, esta la calle Mossen Vicente Albors, es
necesario  que  ponga  ustedes  un  semáforo  para  cruzar  los  peatones,  las
personas con vehículo que suben a la vaguada no respetan el paso de cebra,
mi vecina hace un año que la atropello un coche y aun esta pendiente de otra
operación, como es una calle con mucha pendiente quien lo sabe gira a toda
velocidad y no le da tiempo a frenar cuando alguien pasa, yo pensé que lo iban
cuando pusieron el semáforo del cruce a Escorxadors pero no ha sido así....por
favor pongalo hace mucha falta hay mucho tráfico de peatones y vehículos en
esta calle. Gracias

3

19 Millora surtidor para zona nord 4

20
Habilitar  la  zona  centre  (carrer  Sant  Francesc)  para  facilitar  el  acceso  a
pequeños bares y restaurantes, moviendo así la actividad en el centro. 

7

21

21
50

119
233

Realizar más conciertos al aire libre y festivales de todo tipo de música con el
fin de fomentar la cultura en la ciudad de Alcoy. 

3

22

Actuaciones en el patrimonio industrial de la Cuenca del Molinar. El objetivo es
frenar  urgentemente  su  grave  proceso de  degradación  y  que supondría  la
desaparición  de  un  conjunto  único  declarado  como  BIC.  Algunas  de  las
acciones más viables podrían ser el desbrozamiento y limpieza de los caminos
de acceso, la recuperación de la red hidráulica o la compra de alguna de las
propiedades privadas de mayor valor patrimonial y con mayores posibilidades
de recuperación y aprovechamiento posterior para nuevos usos.

3

23

Rehabilitación  de  algún  edificio  modernista  o  antigua  fábrica  con  tal  de
convertirla  en  albergue  juvenil.  Con  esta  actuación  de  recuperación  del
patrimonio alcoyano se cubriría un servicio del que hasta ahora no se dispone
y además se contribuiría a la reactivación del Centro Histórico con la llegada
de gente joven. Una buena ubicación sería el  antiguo convento de la calle
Cordeta o el antiguo Cine Goya, otra posibilidad sería aprovechar alguna de
las  numerosas  fábricas  abandonadas  en  el  cauce  de  los  ríos  (Riquer  o
Molinar).

5

24
Ampliació de l´accés a l´educació preescolar d´alta qualitat a través del seu
concurs de subvencions per al desenvolupament de preescolars.

1

25
Promulgar una ordenança municipal de cuidat infantil  que requereix que els
programes  de  cuidat  infantil  compleixin  amb  els  més  alts  estàndards  de
qualitat.

1

26 Premiar als estudiants amb millors resultats acadèmics. 8

27 Ajudar als estudiants a pagar les seves beques. 1

28 Fer la universitat més assequible augmentant les subvencions. 1

2
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29
Inversions en la millora de la nutrició i la salut infantil de nens que depenen
dels menjars escolars.

3,5

30
Crear el Fondo d´Innovació Social, el qual financi organitzacions comunitàries
d´alt impacte per abordar la pobresa.

2

31 Promoure mercats d´habitatge saludables i asequibles. 3

32
Implementació d´una política  sense fum que millora  la  qualitat  de l´aire  en
casa.

3

33 Promoure un fons d´inversió en la innovació del Departament de l´ajuntament. 1

34
Realizar un Museo Modernista. Donde se muestre la Indumentaria de la época
y la vida cotidiana de la época según las clases sociales. Para ello se podría
utilizar algún edificio modernista e incluir este en la ruta modernista.

2.4

35

La idea serà recuperar antigues tradicions, professions, en extinció o en vies
de la  mateixa.  Formacions  en  l'àrea  de la  apicultura,  cestaria,  ensenyar  la
professió  de  sabater,  carpinteria,  agricultura.La  idea  és  no  deixar  morir
tradicions i formar.

7

36

Arreglar  el  paso  que  va  de  Carmen  Vidal  al  polígono  dels  Realets.  Ese
puentecito es un peligro por arriba y por abajo, está en ruina. Y adecuar el
solar como zona verde con bancos y mesa de descanso ya que es el final de la
via verde. 

3

37

Educació ambiental:
Impartir a escoles, concertades i privades consciència ambiental, coneixement
ecològic,  actituds  i  valors  cap  al  medi  ambient  mitjançant  activitats  a  les
muntanyes  que  ens  envolten  per  a  aprendre  a  cuidar-les  i  respectar-les.
Habilitar per a xicotets i grans espais i zones verdes on els ciutadans puguen
tindre  el  seu  terreny  compartit  on  plantar  fruits  que  cuidar  o  plantes  que
guarden un bon record al seu propietari, ja siga a zones més a mà com parcs
com  el  Romeral  o  zones  més  apartades  com  pot  ser  el  Preventori.
Al principi, es podrien proporcionar llavors a estos espais perquè els voluntaris
que s’apropen siguen els encarregats de mantindre-les i més endavant la gent
pot portar les seves una vegada els coneguen.

3

3
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39
Ya que en la zona alta no hay ninguna piscina municipal, se podría rehabilitar
la que existe en la parte más alta del parque Cantagallet, ya que cada vez está
más deteriorada, se le podría volver a dar uso.

4

40

Ampliar l'oferta d'activitats medioambientales i  eixides per a conéixer tota la
natura  que  ens  envolta,  de  manera  que  la  població  no  haja  de  buscar
alternatives privades i per tant haver de pagar per assistir o per desplaçar-se.
Exemple: jornada de portes obertes al Projecte Canyet amb desplaçament per
a tots els assistents fins el punt més pròxim possible. Això evitaria el moviment
massiu  de  vehicles  pels  parcs  naturals.
Exemple: rutes de senderisme senzilles per a que les puguen fer persones de
qualsevol edat, des de menudes, per a que vagen coneguent tot el que tenim.

3

41
Que el  ayuntamiento  pague el  alumbrado publico de las urbanizaciones  de
Alcoy. Los vecinos pagan el IBI como todos los demas

4

43

Rehabilitación de una vivienda obrera del tipo “Casa de Tanques” o de “Claus”
propias de la sociedad alcoyana industrial de finales del s.XIX y principios del
s.XX.  El  objetivo  sería  mostrar  a  la  ciudadanía  a  través  de  un  espacio
expositivo cómo eran estas viviendas y en qué condiciones vivían muchos de
nuestros antepasados. Es urgente preservar algún ejemplo de estas viviendas
antes  de  que  desaparezcan  por  completo  dado  su  elevado  nivel  de
degradación de muchas de ellas. En definitiva, cabe conservar el abundante
patrimonio cultural alcoyano y aprovecharlo para la dinamización económica de
la ciudad (Ruta Modernista). 

2,4

44

Rehabilitación de alguna de las fábricas abandonadas repartidas por todo el
centro  urbano que destaque  por  su  importante  valor  patrimonial  y  por  sus
posibilidades de aprovechamiento para nuevos usos. Estaríamos hablando de
darle  una  nueva  vida  a  estas  antiguas  instalaciones  fabriles,  conservando
todos  aquellos  elementos  de  mayor  valor  pero  adaptándolas  a  usos  y
actividades del siglo XXI. Se trata de espacios con una gran personalidad e
identidad que puedan dar un toque diferenciador y de valor añadido a un gran
número de actividades como puedan ser espacios de I+D+i, oficinas, salas de
conciertos, actividades deportivas, espacios culturales, etc. Es decir, replicar la
idea del proyecto de Rodes pero en otros muchos puntos de la ciudad.

2

45
Hacer mas actividades gratuitas en la Glorieta o en la Plaça de Dins los fines
de semana para que los mas pequeñitos de la casa se diviertan.

3,7

46

Buenos días, me gustaría que cedieran al grupo juvenil CAU, de Alcoy, sito en
el barrio de Santa Rosa, un lugar para celebrar sus reuniones de los sábados,
ya que, del que disponen en este momento, no es suficiente grande, para dar
cobijo a tanto niño. Y este año, los sábados que llueva no podrán asistir al
CAU. Gracias

1

4



  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

47

Sería interesante hacer en la colonia de aviación un espacio ocio-familiar como
paelleros(acondicionados como los de Mariola) con vigilancia para mantener
todo en buenas condiciones.Y una piscina pública para verano/invierno en el
mismo lugar o zona de Santa Rosa.

3

49
Convertir la piscina del centre esportiu Eduardo Latorre en salada que es millor
per a la salud, el clor es molt roín.

6

51
Construir  una  especie  de  teulada  en  el  pati  de  primària  del  CEIP  MIguel
Hernández per a que no es banyen els xiquets quan plou. 

5

52

Ja  que  hem  d'acceptar  pagar  per  aparcar  en  zona  blava  (encara  que  ja
paguem impost de circulació), almenys el servei de les màquines expenedores
hauria de facilitar les coses al ciutadà. M'ha passat moltes vegades que havia
d'aparcar en zona blava per un parell de minuts i o bé no tenia canvi o era una
moneda de més valor que la que necessitava. En algunes ocasions he pagat
més del compte, i en altres he decidit no pagar, encara que la meua intenció és
sempre  posar  el  tiquet.
Proposta: canviar les màquines per altres que a) donen canvi o b) accepten el
pagament amb targeta de dèbit.

1

54

Ampliación  y  realización  de  duchas  y  vestuarios  individuales  en  el  C.D.
Eduardo  Latorre  ya  que  en  los  vestuarios  masculinos  entran  personas  de
diferente  edad  y  algunos  niños  no  se  encuentran  cómodos  duchándose  y
cambiándose en esas condiciones.

4,7

57
Posar pisos buits en lloguer social. Rehabilitar edificis, oferir lloguer assequible
en pisos públics o llogats per l’Ajuntament.

3

58
Contribuir a obra social i assistencial: Creu Roja, SOLC (associació contra el
càncer), etc.

3

59 Festivals artístics solidaris: contra el racisme, festival africà, “intercultural... 3

60
Crear  Centre  social  com a  símbol  de  l’explotació  agropecuària  tradicional  i
obert a l’acollida de refugiats, l’intercanvi cultural, centre de dia, etc.

2,3,7

61
Crear  Centre  social  compartir  per  tot  tipus  d’entitats  (multidisciplinar).  Ex:
Fibromiàlgia amb altres per a tindre despatx propi i espais comuns (coworking).

2

62 Invertir en més bomberes. 5

63 Posar més desfibril·ladors. 3

5
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64
Posar un servei de guarderia en totes les activitats municipals per a que mares
i pares tinguen més llibertat.

1

65
Habilitar  el  local  de  l’antic  cine  de  Batoi,  utilitzar-lo  com  a  dotació  social.
Netejar-lo i a endreçar -lo: en l’actualitat és un niu de rates. Es demana un
centre social, per a gent major i veïn.s (cr. Assagador).

3,5

66 Actuació des de Benestar social sobre la població incívica o marginal. 3

67 Més activitats per a persones amb diversitat funcional 3,7

68 Fer activitats per a la tercera edat. 3

70 Préstec de locals i equipaments municipals per associacions i col·lectius. 1,3

71
Visibilitzar la comunitat musulmana. Campanya divulgativa, solidaritat, escola
d’idiomes.

3

72 Ajuda per construir un cementeri musulmà 1,4,8

73

Aconseguir un local més gran per a la comunitat musulmana. El que tenen és
el mateix des de 1994; creixen les famílies i la comunitat i ja no tenen suficient
espai. Necessiten una mesquita, un centre cultural amb escola d’idiomes, obert
a tothom.

2,3,8

74 Atenció preferent a l’ètnia gitana. Col·laboració amb els seus projectes socials. 3

75
Realitzar una agenda o anuari d’activitats interculturals, amb la programació de
les distintes confessions.

5

76
Desenvolupar Jornades interculturals per realitzar activitats culturals i religioses
amb distintes confessions i comunitats. 

3

77
Crear una web o una revista per a la difusió de les activitats de les diferents
confessions i comunitats: actes culturals, informació legal, etc.

3

79 Construir més ambulatoris 4,6

80 Incloure més especialitats en l’hospital 5

6
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81 Farmàcia de guàrdia en cada zona d’Alcoi 5

82 Campanya contra l’abús de l’alcohol en Mig any/ festes 3

83 Millorar la seguretat nocturna en el Centre i el poble en general. 1

84 Crear més policia de barri 1

85
Instal·lar calefacció i refrigeració al local de l’Associació de Veïn.s de Santa
Rosa.

8

87 Crear Jornades d’associacions. 3

88

EPA: En classe de gimnàstica, arreglar aixetes i banys embossats. Comprar
cintes  elàstiques  estan  trencades  i  pals  de  gimnàstica.  Impartir  classes  de
gimnàstica entre juny i octubre. Els majors necessiten activitat física tot l’any,
demanen no estar supeditats al calendari escolar.

5,8

89 Gimnàs per gent major. 3

90 A l’EPA, comprar armaris i material. 5

91
Impartir  cursets:  “A  dormir  sense  pastilles”,  “Activar  memòria”,  “Cicle  de
comèdia musical adaptada a majors. Col·loqui”, “Ioga”, “Pilates”... 

3

92
L’Aula de pintura que s’òbriga a les 15:45 h, a les 16:00 perden massa temps
instal·lant-se.  Canviar  horaris  de classes  per  adaptar-los  als  horaris  de  les
exposicions d’Alcoi. Dotar-la de projector, internet i ordinador.

1

93 Utilitzar les aules buides del Parc del Romeral. 1

94 Colònia d’aviació, obrir la piscina per a Santa Rosa. 9

95
La  cultura  més  barata  per  a  la  gent  major:  òperes,  cine,  actuacions  casa
cultura. 

3

7
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96 Més viatges per a la 3ª edat. 5

97
Colònia  d’aviació:  Centre  de  majors/  Residència  pública  de  majors.  Les
residència privades són massa cares per a la majoria de la gent. 

9

98
Aprofitar l’espai de les Paules per fer una Residència pública, si cal amb diners
de Diputació.

5

99
Grup de gent major del Conservatori, demanen camisetes negres serigrafiades
amb el seu logotipus per a la gent que van a ballar. 

8

100 Sensació inseguretat al parc del Romeral (tràfic de drogues) i al Centre. 1

101
Al  Romeral,  recuperar  l’estany  i  la  piscina.  La  piscina  municipal  està  molt
saturada, i nadar és important per a la gent major.

2,4

102 Que més dones que puguen eixir a festes. 1

103 Més implicació de la dona en festes de Moros i cristians. 1

104 Servei de guarderia/ ludoteca en tots els actes de l’Ajuntament. 1

105 Facilitar recursos d’oci per a xiquets amb diversitat funcional 7

108 Oci cultural per a persones sordes. 7

110 Accessibilitat en llenguatge de signes a l’Escola d’adults Orosia Silvestre. 3

111 Cursos de llenguatge de signes per recolzament entre associacions. 3

113
Autocine/ Cine d’estiu en alguna plaça (Al-azraq, Plaça de Dins...), pel·lícules
més barates.

3,4

114 Cines Axion més gran i barat. 5

115 Cine d’estiu. 3

8
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116 Ampliar la cartellera del cine o posar més cines. 5

117 Cineteca / filmoteca alcoiana. 3

118

118
120
122
123
234

Més activitats culturals i d’oci: concerts, festivals, fires... 3,7

121 Habilitar el recinte ferial per a concerts, espectacles o coses d’oci (en estiu). 3,4

124 Millors Dj’s en festes (Tallarina). 4,8

125
Fomentar  la música d’Alcoi  i  la  contornada (Allioli,  Tankats,  Sang d’Orxata,
etc.).

3

126 En les festes de la Zona nord en estiu que facen algun festival, discomòvil, etc. 5

127 Discomòbil en festes que dure més (que vinga Santi Bertomeu). 1,3

128 Més dies de festa durant les festes de Sant Jordi. 1

129 Més festes patronals. 1

130 Promoure més activitats com la del modernisme. 3,4

131 Promocionar les festes de nadal. 3

132 Facilitat a l’hora d’eixir de patge. 1

133
133
134

Nueva iluminación navideña. 3

135 Que es fomente el patrimoni cultural. 3,7

138 Restaurar l’església de Santa Maria. 3,5

139 Mantindre en millors condicions el casc històric. 7

140 Més museus i exposicions. 3,7

141
Transformar  el  centre  juvenil  de  Cervantes  en  un  edifici  per  exposicions,
xerrades, esdeveniments, etc.

3

143 Canviar noms del carrer Alameda per Insigne Historiador Ricard Banyó. 1

9
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144
Que les activitats d’Alcoi estiguen millor publicades, que informen millor de les
activitats.

3

145
Fer xerrades anuals per informar a la gent d’activitats d’oci que es facen durant
l’any.

1

146
146
157

Fer setmanes culturals per promoure la cultura així com setmanes culturals
amateurs per als distints sectors, fomentant les col·laboracions.

3

147 Fomentar el valencià. 3

148 Renovar amb llibres actuals i ampliar la biblioteca. 3,7

149 Que la biblioteca de la Zona nord torne a obrir dissabtes pel matí. 1

150 Obrir tenda d’intercanvi de llibres de segona mà. 5

151
Apagar les llums de tota la ciutat cinc minuts a la setmana per poder observar
el cel sense contaminació lumínica.

1

152 Plaça de bous portàtil a la plaça Al-azraq. 2, 4, 5, 6

153

Ús dels espais i el material tècnic de l’Escola del teatre Calderón, Cervantes,
Principal,  Escola de Teatre i  Escola de Música. L’espai de Salesians no és
accessible  i  la  gent  major  no va.  Cessió  de locals  i  teatres municipals  per
assajos, presentació d’espectacles i magatzems. Descarregar a les famílies de
la despesa que suposen els lloguers 

4

154
Negociar  xarxa de teatres per poder  girar les obres.  Crear una federació a
nivell territorial i estatal per a l’intercanvi d’obres i companyies.

1

155 Ajudes a les gires: lloguer de vestimenta, decorat, desplaçament i allotjament. 1,3

156
Promoure i  coordinar des de l’Ajuntament la col·laboració i  l’intercanvi  entre
activitats (dansa, música, teatre...). 

3

158 Associació de col·lectius: agrupar activitats amb el suport de l’Ajuntament. 1,3

159
Utilitzar  la  Colònia  d’Aviació  com a espai  d’assaig i  magatzem,  Es podrien
programar activitats i concerts més sorollosos.

3

159
Utilitzar el Centre Cultural de Rodes com auditori per a les entitats culturals i
socials del poble,. Es podrien programar activitats més tranquil·les, de teatre i
dansa, 

3

160
Programació  d’una  agenda  d’activitats  entre  tots  els  productors  culturals,
associacions  i  col·lectius.  Es  tractaria  d’un  departament  de  cultura  i
espectacles o la figura d’un “mediador”.

3

161
Més  publicitat  institucional  de  l’activitat  cultural,  més  presència  en  xarxes
socials.

3

10



  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

162
Foment de la cultura en els col·legis.  Accés dels escolars als espectacles i
tallers oferits per les entitats culturals en col·legis i instituts.

3

163
Promoció  de  la  cultura  alcoiana  en  els  pobles  de  la  comarca,  facilitació
d’autobusos.

3,5

164
Les Fábriques del Molinar estan lluny, s’ha gastat molt diners però estan en
mal estat.

3

165

Creació  d’un  “banc  de  recursos”  culturals:  bandes,  conservatori,  escola  de
teatre,  tallers  de  teatre,  teatres  i  centres  culturals,  grups  de  teatre,  dansa,
ballet,  música,  etc.  Gestió,  intercanvis  i  coordinació.  Consell  de  cultura  i
espectacles.

3

166
Reglament de participació i subvencions per evitar favoritismes i garantir un
tracte igualitari amb criteris clars.

1

167 Ajuda a l’autoedició d’escriptors novells; ajuda al llibre. 8

168
Controlar intrusisme en les classes de dansa. Gent no qualificada treballa amb
xiquet.s i pot influir negativament en el seu desenvolupament corporal.

1

169 Campus party, espai per activitats col·lectives com paintball, etc. 4

170
Fires de jocs de taula, jocs d’ordinadors, tecnologia, robòtica (Arduino), drons...
En col·laboració amb la UPV.

4

171 Museu industrial. 2

172 Espais d’assaig per a grups musicals. Locals i estudi de gravació. 3

175
Piscina  nova  en  millors  condicions  (Zona  alta,  Santa  Rosa,  UPV,  Centre,
Colònia d’aviació, Cantagallet...).

2

176 Piscina climatitzada al poliesportiu Francisco Laporta. 2

177 Menys finançament per al futbol i més per altres esports. 3

178 2 camps de futbol: el del Poliesportiu està col·lapsat. 2,7

179
Reformar  els  camps de  futbol  per  a  que es  puguen  fer  diferents  activitats
esportives (rugbi, per exemple).

3,4,8

180 Arreglar el camp de terra del Poliesportiu Francisco Laporta, posar-li gespa. 2,5
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     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

182

El  club  de  patinatge  sol·licita  instal·lacions  noves  o  millorar  les  que  ja
existeixen.  Es  parla  de  fer  ús  de  les  pistes  de  Caramanxel  i  d’ampliar  la
terrassa de la piscina per utilitzar la pista existent. S’ha de fer una intervenció
sobre  el  paviment  i  solucionar  les  humitats  de  la  serena,  que  dificulten
l’activitat.

3,4,8

183 Habilitar la pista d’Sky del Poliesportiu. 8

184 Workouts en la Zona nord. 3

186 Promocionar esports que no siguen els típics. 3

187
Millores  en  el  Poliesportiu  i  ampliació  de  pistes,  podien  agafar  del  polígon
industrial  la  “Beniata”  o  per  eixa  zona  segur  que  hi  ha  algunes  naus
abandonades que es puguen aprofitar per fer més pistes.

1,4,8

188
Una altra pista coberta de parquet en el Poliesportiu municipal o en alguna
altra zona d’Alcoi (patinatge, hoquei...).

2,3,4

189 Una altra pista coberta al Poliesportiu Francisco Laporta. 3

192 Pista de voleibol en el Poliesportiu. 3,4

193 Clubs esportius. 1

194 Manteniment dels vestuaris del Poliesportiu. 1,3

195
Ampliar  gama  d’esports,  especialment  en  esports  femenins  (handbol,
voleibol...).

3,7

196 Habilitar rocòdrom del Poliesportiu. 3

197 Alguna zona on construir pistes cobertes per fer esport en dies de pluja (futbol). 3

198 Més servei en gimnàs (Matadero), més instal·lacions a l’aire lliure. 3,4,8

199
Zona  esportiva  Eduardo  Latorre,  convertir-la  en  un  centre  comercial  amb
gimnàs dins.

1,2,4,6,7,8

200 Finalitzar les obres de Serelles. 2,3

12
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ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

201 Acabar Ciutat Esportiva (pistes del ColcaCao). 3

202 Millorar el circuit de motocròs. 4,8

203
Circuit de motocròs en un espai que es puga permetre sorols i amb accés a un
hospital.  La  FIM  dóna  subvencions  per  circuits  amb  característiques
mundialistes; açò durà turisme i beneficiarà econòmicament el comerç local.

4,8

204 Arreglar la pista de futbol de l’IES Andreu Sempere. 5

205 Zones esportives prop del Serpis. 3

206 Revisar els preus del Matadero. Per als joves són excessivament cars. 1

207 Gimnàs en la zona de Santa Rosa. 2,8

208 Bus al Poliesportiu. 8

209

Construir  un  velòdrom  d’instal·lació  esportiva,  per  a  l’ús  segur  i  adient  de
l’activitat del ciclisme, necessari per a les activitats de l’escola, entrenament del
club i demés ciclistes populars que porten demanant durant anys este apartat
en el nostre domicili.

2,4,6,8

213 Utilitzar els patis escolars fora de les hores lectives. 1

214
Ampliar el Poliesportiu: falten espais per xiquets, no hi ha suficients pistes per
4 categories de lligues.

3

215 Estudiar itineraris de les competicions de runners per no tallar tot Alcoi. 1

216

Habilitar trinquet, instal·lacions per a la Pilota valenciana. El trinquet de Cova
Santa s’està rehabilitant però no té les mesures homologades. Els equips de
jugadors d’Alcoi se’n van a jugar a pobles més menuts. -Rehabilitar per a este
ús les naus de l’antiga zona industrial  de Santa Anna, de titularitat privada.
Recuperar edificis per a ús públic. Habilitar algun carrer per fer exhibicions als
carrers del Centre. -Trinquet al poliesportiu, on hi ha un mur útil, però també al
Centre urbà, no tan lluny. Reciclar naus industrials buides, a la passarel·la, pel
Pont  de Cervantes.  -Promoció de la Pilota  des de l’escola,  com a projecte
cultural amb una tradició local important. 

2,3,4

217 Autobusos nocturns dissabtes a la nit. 8
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ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

218
Reformar  cases  velles  del  Centre  i  construir  centres  juvenils/  bolera/
biblioteca...

2,5

219 Fer més centres d’oci sense xiquets. 4

221 Centre d’oci per la zona de l’Eixample. 3,4

222
Fer  publicitat  del  CCJ:  per  exemple,  dur  les  programacions  als  centres
educatius.

1

223 Fer més activitats : colors run, fira modernista, survival zombie...). 3

224 Posar karts. 2,4,8

225 Pista de gel. 2,4,6,8

226 Promocionar airsoft/ paintball/ laser tag. 4

227
Discoteques i pubs pera majors de 15, 16 i 17 anys (begudes només per a +
18, amb DNI).

5

228
Posar  una altra zona de discoteques o afegir-ne més on ja en hi  ha.  Més
varietat i divendres obertes totes. 

5

229 Zones d’oci per a menors de 18 (bolera, karaoke, recreatius...). 5

230 Baixada de preus del cine i el teatre. 5

231 Més activitats per als joves. 3,4

232
Innovar activitats per al col·lectiu jove que resulten interessants, en les quals el
tema principal no siga l’alcohol.

7

236 Que a partir de batxillerat pugues eixir del col·legi sense que hi haja un porter. 1

237 Que comencen les classes a les 10. 1,5
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ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

238 Més dies festius. 1

239 Millorar instal·lació de l’IES Andreu Sempere amb aire condicionat. 5

240 Col·legi major per estudiants. 2,4, 6

241 Més intercanvis a l’estranger: col·legis, universitat... 1

242
Més beques municipals a partir de 8,5.Ampliar les beques i les ajudes per a
menjador, llibres, intercanvis...

1

243
Llibres nous a la biblioteca, renovació i realitzar més actes en ella: presentació
de llibres, tertúlies...

3,7

244 Afegir graus a la universitat. Que s’òbriguen graus d’humanitats. 1

245 Fomentar l’arribada d’universitaris. 1

246 Afegir a l’escola EASD la carrera de Belles arts, Moda, etc. 1

247 Fomentar l’educació feminista als col·legis i instituts. 3

248 La necessitat d’un forn per a la ceràmica a l’IES Andreu Sempere. 5

249 Posar més batxillerat artístic en altres centres. 1

250
Procurar que no hi haja instituts davant de col·legis, ja que la gent eix a fumar
a la porta dels centres i els xiquets traguen el fum.

1

251 Que tot estiga menys informatitzat (en classes). 1

252 Millora dels horaris d’autobusos per als estudiants. 1

253 Campanyes d’educació cívica, sensibilització cap a la neteja. 3
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254 Llibres per a les biblioteques. 3,7

255 A Batoi, una biblioteca, per donar vida al barri, als locals de Lipsa/ Eight. 4

256
CENTRE: Que no paguen impostos municipals durant 5 anys els habitatges
que es reformen en el centre i es traguen al mercat, en venda o en lloguer.
Delimitar els carrers més afectats.

1

257
CENTRE:  No  concedir  llicències  de  nova  construcció  fora  de  les  “illes”
existents en el Centre, afavorint l’obra en estes.

1

258 CENTRE: Regular l’ús de cartelleria en comerços prohibint els lluminosos. 1

259 Donar-li vida al Centre: facilitats per al comerç, activitats culturals. 3

260 Més pubs pel Centre. 1

261 Més comerç en el Viaducte. 1,5

262 Millorar i promocionar els mercats. 3

263 Ampliar Centre Comercial. Més tendes. 1,5

264 Realitzar més actes en el Centre comercial. 1,5

265 Dins del centre comercial, posar més coses d’oci (una bolera, per exemple). 1,5

266 Millorar les instal·lacions del poliesportiu. 4

267 Reduir la jornada laboral. 1,5

268 Ampliar Alcoi fins a l’entrada de Cocentaina. 5,4
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269 Comprar Gormaig per a que siga d’Alcoi. 5

270
Més  industrialització  a  Alcoi  per  millorar  la  seua  economia.  Terrenys  i
contribució massa cars, se’n va a altres pobles.

3

271 A tot Alcoi wifi gratuït i que funcione. 3

272 Posar wifi en llocs públics. Als parcs. A les biblioteques. 3

273
Wifi gratuït:  la Marxa, Cervantes, la Plaça de Dins,  plaça d’Espanya, centre
comercial, plaça Pintor Gisbert, en zones d’oci...

3

274 Taquilles/ cabines/ endolls per carregar mòbils en llocs públics (parcs, etc.). 3

275 Promocionar la tecnologia (Alcoi smart city). 3

276
Instal·lar plaques piezoelèctriques per convertir els desplaçaments urbans en
energia elèctrica.

2,4

277
Al Centre social de la Zona nord el wifi va lent o no funciona en absolut. Falta
personal, que no té temps de revisar-lo.

3

278 BARADELLO. Instal·lar antena de telefonia mòbil. 3,5

279 Millora del Parc Natural de la Font Roja. 3,7

280 Crear rutes a les serres per tal de donar-les a conèixer i repoblar-les. 3

281
Habilitar  un espai a les serres d’Alcoi  per accedir als vianants.  Carril  per a
runners.

3

282 Invertir en la conservació d’entorns naturals. 3
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283 Refugis a la Font Roja. 3

284

Habilitar  el  refugi  de  Montcabrer  per  poder  acollir  grups  excursionistes.  El
refugi pertany al Centre excursionista i este no pot allotjar ningú perquè l’espai
no reuneix les condicions legals. L’Ajuntament potser podria buscar la manera
de col·laborar amb ells per poder fer la reforma.

5

285 Papereres en els boscos. 8

286 Millorar les zones verdes (Font Roja, Via Verda). 3,7

288 Millorar i netejar la Via Verda. Més il·luminació als túnels, fonts. 3

289

Reubicació de paellers públics. Els paellers són perillosos per al bosc, caldria
traslladar-los a parcs dins del  municipi:  Parc de Batoi,  Cantagallet,  Colònia
d’aviació...  -Eliminar els paellers de Sant Antoni, on a més es necessitarien
urinaris; -del Racó de S. Bonaventura, on no caben els cotxes... Els paellers
s’haurien d’instal·lar en zones altes per evitar problemes de fums (per exemple,
Batoi,  Zona nord o Romeral).  Queixes sobre la “Pista del  Colacao”,  vora la
pista d’aeromodelisme, on hi ha gent que fa foc, s’emborratxa, deixen molt de
fem, boten il·legalment al poliesportiu... Els paellers s’haurien de traslladar a
zones enjardinades on no hi ha perill, per exemple als Horts socials com els del
Romeral, on els arbres han desaparegut des de la nevada de l’any passat. 

4,8

291 SANTA ROSA. Al Parc del Romeral salta la llum. 1

292 Al carrer Sant Pere no hi ha llum fins al pont. 2,4

293

Arreglar i posar en valor els parcs. A Zona nord no es poda, el templet està
destrossat, les baranes arrancades, la pista de patinatge inutilitzable, les llums
trencades...  Restaurar  Cantagallet,  Romeral,  Batoi,  Molinar,  parc  del
Cassolet... Posar vigilància per evitar el vandalisme, augmentar els usos per
regenerar els parcs, instal·lant-hi els paellers, cafeteries, espais per a xiquet.s,
adolescents, famílies i majors... Més neteja.

7

294
Interconnectar Horts socials per fomentar els productes locals. Usos per a gent
jove i major.

4

294 Quiosc a la Via Verda. 4,8

295 Ciutat més verda. 3,4
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296 Parc Cervantes: fer activitats culturals i posar wifi. 3

296 Activitats culturals al parc de Cervantes 1

297 Wifi en els parcs. 3

298 Mandariners en els parcs. 8

299 Platja artificial en Batoi. 2

300 Minigolf per donar-li vida als parcs. 8

301 Taules en els parcs per poder anar a berenar. 8

303
Solars, signar convenis amb els propietaris: fer jardins, pàrquings, zones de
jocs infantils o de majors...

3,7

304 Adequar espais públics per fer exposicions de l’escola d’art. 4

307 Més Horts urbans, també a Colònia aviació i baix del Pont de Sant Jordi 8

308 Evitar vandalisme en els parcs. Vigilància i manteniment. 1

309 SANTA ROSA. Els aspersors no funcionen (poca o massa pressió). 1

310 Separar el contenidor de la vorera per facilitar l’accés dels camions del fem. 1

311

Neteja de carrers, en especial Centre històric, descampats zona Cantagallet,
zona del riu (voreres i racons), estany (zona Barranc de la Lloba), carretera
d’entrada al Parc natural de la Font Roja, entrada a Alcoi pel pont de Fernando
Reig, de carrer Murillo avall, carrer de Sant Pere, carretera de Banyoles...

3

312 Contenidors per matèria orgànica. 3
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313 Punt de reciclatge. 3

314 Instal·lar contenidors soterranis; són més higiènics. 3

315 Més neteja dels contenidors. 3

315
Atenció als contenidors:  controlar que el  fem es traga a les hores,  eliminar
contenidors i olors vora bars.

1

316 Millorar els contenidors de fem i els vehicles (especialment en el Cid). 3

317 CENTRE: Neteja i desembossament d’embornals. 1,3

318 Pla de neteja de grafitis per als casc històric (el Centre). 3

319
EIXAMPLE.  Campanya  de reciclatge.  Que no  es tire  bosses  de fem a les
papereres.

1,3

320 A Batoi, arreglar males olors d’alguna claveguera, sobre la fàbrica d’olives. 3

321
BARADELLO.  Que  l’ajuntament  es  faça  càrrec  de  buidar  les  papereres
públiques.

1

323 Fer proves d’ADN als excrements d’animals. 3

324 Màquines de menjar per a gossos. 5

325 Afegir dispensadors de bosses de gossos. 8

326
Pipicans al Centre i per tot Alcoi. Racionalització dels espais per a passejar els
gossos. Espais per a gossos en els parcs o llocs exclusius on poder soltar-los
sense perill.

3
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327

Ordenança de neteja de gossos: difusió i sensibilització. Fullets de l’ajuntament
en clíniques veterinàries i tendes d’animals. Obligatorietat de neteja dels orins.
Campanya  permanent,  intensiva,  persuasiva  i  dissuasiva  (ADN  gossos).
Cartellets informatius, cartells en portals (no bustiejar). Impost per als gossos.
Fullets + informació directa.

3

328 Gossos: més control d’orins i deposicions. Policia de gossos més present. 1

329 Control dels gossos en parcs, control de gossos perillosos solts. 1

330 SANTA ROSA. Neteja de deposicions i miccions de gossos. 3

331
EIXAMPLE. Neteja brutícia de gossos; campanya de sensibilització. Al parc de
Cervantes, espais infantils estan plens de deposicions.

3

332
Més cura amb la Glorieta, augmentar nombre d’ànecs, que no moren ni els
roben.

4

333
Millorar  les  condicions  de  la  Gossera  o  construir-ne  una  altra  per  evitar
l’amuntegament.

3

334 Control dels coloms del barri del Barranquet de Soler i de Santa Rosa. 3

335
Millorar l’estètica de les entrades a Alcoi, rotondes monumentals: “Benvinguts a
Alcoi”. 

3

335 Eliminació dels cartells bilingües “Alcoy/ Alcoi”: només un idioma. 3

336 Cuidar l’estètica: més neteja, plantes al carrer... 3,7

337 Senyalitzar zones d’aparcament. 7

338 Arreglar carrers i jardins. 3,7
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339 La Via Verda que arribe a Muro i Cocentaina. 5

340 Que es finalitzen les reformes que estan sense acabar. 4

341 Reparar el ferm del carrer Entença. 3

342 Reparar o canviar les voreres que causen problemes quan plou. 4

343 Més vegetació per la zona del Centre. 3

344 Arreglar la Llana. 5

345 Arreglar avinguda País Valencià. 3

346 Acabar les obres en Serelles. 2,3

347 Acabar de reformar Caramanxel. 3

348 Arreglar els edificis que estan en el carrer de la Cordeta. 2,5

349 Arreglar el mur de Cantagallet. 7

350 Arreglar desaigües en zona pont de Sant Jordi. 3

351 Arreglar escales al parc del Viaducte. 3

352 CENTRE: Reconstruir la porta d’Alacant al final del carrer Sant Joan. 4

354 BARADELLO. Arreglar l’asfalt del Baradello. 8

355 BARADELLO. Paviment de la pista poliesportiva; l’asfalt està en mal estat. 8
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356

356
641
643
652
654
657
662
665

Adeqüació del local de l’associació de veïns de l’Eixample, arreglar humitats,
insonorització.

3

357
SANTA ROSA. Millorar la replega d’aigües i fer un clavegueram decent al Pont
de  les  Baules:  s’entolla  quan  plou;  pontet  José  Luis  González.  No  hi  ha
desguàs, l’aigua va per damunt de les rodes dels cotxes. 

1,3

358 Els arbres rebenten les voreres, substituïr-los. 7

358 Millora escocells i paviment rebentat pels arbres. 7

359 Carrer Sant Pere, tarús abandonat. 5

360 Carrer Calderon i Sant Pere, les baranes fa 25 anys que no es pinten. 1,3

361 Traure les cabines telefòniques per obtenir una vorera més ampla. 5

362 Papereres a la Via Verda, pont de Sant Jordi i resta de la ciutat. 3

363 Cada paperera distribuir-la en 4 per a poder reciclar. 7

364 Especificar què és el carril bici a la Via Verda. 3

365
BARADELLO. Recuperar  i  publicitar  els  plànols  amb situació de papereres,
contenidors, faroles, etc.

7

366 Plaça Espanya, posar cendrers i papereres com a l’Albereda. 3

368
Reactivar les fonts d’Alcoi per embellir la ciutat (en especial plaça Espanya).
Arreglar  les  fonts  de  la  ciutat,  arreglar  font  Rosaleda,  Cantagallet  i  plaça
Constitució. Crear espai verd en les fonts.

4

369 Més fonts per beure a la via pública. 4
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370
Construcció de banys públics en parcs i espais públics. Banys al carrer Oliver
(prop de les discoteques).

4

371 Més banys públics en festes. 1

372 Fumigar certs parcs, com la Font de l’Horta, ja que hi ha plagues d’escarabats. 3

373 Acabar amb les plagues de rates. 3

374 Acabar amb les plagues de coloms i denunciar a la gent que els dóna menjar. 3

375 Plaques solars per a escoles i edificis públics. 2

376 Invertir en energies renovables. 3,4

377
Reciclatge: Informació clara sobre el reciclatge. Mesures per afavorir-lo (per
cada  ampolla  que  tires  que  ens  donen  punts  per  canviar-los  en  tendes  o
diners).

5

378 Jocs urbans al riu. 3

379
Fer visitable el Barranquet de Soler, solucionar el pas pel Centre de malalts
mentals.

4

380
Sobre el Parc Natural de la Font Roja, es demana a l’Ajuntament que actue allà
on té competències. Donar nous usos als xalets de la Font Roja.

3

381

Intervenció urgent a la finca del Mas de Tetuan, l’estat és ruïnós, caldria actuar
si més no per evitar la seua degradació. Intervencions preferents a l’Ermita i la
Cava/nevera. Ara s’està adequant la zona al voltant del Mas amb tauletes de
baix impacte, zona per observació de aus, etc. L’Ajuntament hauria d’actuar
també en el Mas.

4

382
Consolidar la caves del Canyo, que és propietat de l’Ajuntament d’Alcoi tot i
que està en terme d’Ibi, i la Cava Coloma, que és de l’Ajuntament d’Ibi però
està en terme d’Alcoi. 

5

383 Crear un voluntariat mediambiental per arreglar elements d’interés públic. 1

384
Rehabilitar  els masos de Serelles,  de propietat privada, que haurien de ser
catalogats i facilitar la intervenció en ells.

4,5
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386
Catalogar i recuperar patrimoni en medi ambient: gestió d’aigües. Atzucac de
Sant  Vicent,  llavador  de  “primera  aigua”,  que vessava en  altres  llavadors i
entrava al poble. Partidors d’aigües.

4

387
Reposar tècnics per fer visites a escoles i instituts. No en hi ha per falta de
pressupost. L’Ajuntament té rutes i organitza visites guiades.

1

388 Alcassares Zona degradada urbanísticament, problemes de salubritat. 5

388
Netejar Alcassares. Brut de brossa, amb problemes de residus; el veïnat crema
la brossa il·legalment. En l’entorn, jutjats i Museu arqueològic. Netejar-lo i fer-lo
visitable. 

1

389
Recolzar  l’agricultura  tradicional  (bajoca  de  pericana,  tostons...)  en  Horts
urbans existents. Zona nord, Batoi, Romeral, vora piscina municipal (Alcoi és
ciutat industrial, l’horta està a Cocentaina, l’Orxa...).

7

390 Noves zones per a horts urbans: Zona nord, Batoi... 8

391
Actuar sobre polígons abandonats,  donant usos al  sòl.  Tenen poc d’interés
agrícola, investigació en cultius de secà.

3,7

392
Construir algun tipus d’alberg amb un ús molt controlat als xalets inutilitzats de
la Font Roja, amb una cuineta senzilla. 

2,3

393
Control de trànsit a la Romeria. En l’actualitat és una activitat problemàtica, hi
va massa gent,  massa cotxes i  autobusos  i  pocs romers,  els  membres de
l’Arxiconfraria són a cada vegada més majors.

1

394

Facilitar la instal·lació i gestió de “capta-eixams”. Els “capta-eixams” instal·lats
als parcs del poble són difícils de gestionar perquè són de difícil accés i no es
poden canviar les colmenes; les empreses que gestionen la xarxa elèctrica no
donen facilitats per accedir-ne amb les cistelles. En hi havia a tots els parcs,
ara només hi ha a la Zona nord, on està ple i és complicat canviar-la. Es diu
que hi ha una cistella articulada de l’Ajuntament, que caldria preguntar per IGS
i pel regidor, Jorge Martínez.  Sobre tot cal agilitat per canviar les colmenes
plenes.

1

397 Canviar l’estàtua de Don Cirilo a un lloc més rellevant. 1

398

Autobús per estudiants. Posar dos autobusos de la línia 3 a primera hora del
matí  (7:30  aprox)  perquè en  1  NO CABEM!!!, ha hagut  ocasions  que s’ha
deixat gent fora i han arribat tard a classe. Afegir línies i autobusos a hores
punta d’eixides i entrades a l’institut. Afegir autobús Línia IPV a les 8:00 i a les
14:00/ 15:00 h. Autobús exclusiu per a l’IES Cotes Baixes des de Santa Rosa.
Posar un bus exclusiu per a l’IES Cotes Baixes, com en hi ha un per a l’IES
Pare Vitòria. Un altre autobús direcció IES Pare Vitòria. Línia d’autobús que
pare  en  la  porta  de  l’Institut  Andreu  Sempere.  Adaptació  dels  horaris  dels
autobusos a l’horari escolar. Autobús comarcal: última eixida a les 15:30 per a
poder  eixir  els  de l’institut.  Habilitar  un  bus escolar  que  passe per  tots  els
instituts., 

8

25



  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID
PROPOSTES

INCLOSES
PROPOSTES

MOTIU NO
VIABILITAT

399 Més parades de bus a l’Eixample (part de dalt). 1

400 Recuperar línia d’autobusos CB com estava abans. 1

401 Bus comarcal amb parada en Decathon. 5

402
Bus per a pujar i baixar des del Baradello Gelat (urbanització) durant l’època
d’estiu.

8

403 Que posen autobusos per a totes les festes que facen fora d’Alcoi. 3,7

404 Ampliar autobusos per a que càpia més gent. 1

405 Autobusos més menuts i que passen més sovint. 8

406
Bus  nocturn,  per  a  joves,  disponible  a  totes  les  zones  d’Alcoi  en  cap  de
setmana: 4:00, 6:00 i 8:00 h.

8

407 Carril bus/ moto com en altres ciutats. 3

408 Parada de bus en La Salle. 1

409 Millor servei d’autobusos (que arribe a Montesol). 8

410
Autobusos que arriben al Poliesportiu entre setmana. Reajustament d’horaris a
l’àmbit laboral i dels col·legis. Freqüència cada 30 minuts.

1

411 Autobusos per a pujar a la Font Roja. 1

412 Posar autobusos elèctrics o no contaminants. 3,6

413 Bus 24 h. 1

414
Millorar  la  xarxa de transport  urbà  amb els  pobles  del  voltant:  Cocentaina,
Muro, etc., i la comunicació en general (servei La Contestana).

1
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415 Crear línies d’autobusos per anar fora d’Alcoi. 1

416 Contractar autobusos en estiu amb línia Alcoi-Benidorm (zona de platja). 1

417 Millorar les línies d’autobús i no tant recorregut. 1

418
418
420

Millora del tren Alcoi-València (tarda 2:40 h i n’estem a 1 de València). 5

419 Reformar l’estació de tren. 5

421 Tramvia que passe per Banyeres, Cocentaina, Muro, Beneixama, etc. 4

422 Parades de taxi en Santa Rosa i Zona nord. 8

424 Traure les zones blaves o posar més pàrquings públics. 7

425 Pàrquing obert en l’Alameda. 2,3

426
Places  d’aparcament  a  la  perifèria  del  Centre.  Places  d’aparcament  a
l’Hospital.

3,5

427 Més aparcament a Santa Rosa. Menys terrasses. 8

428
Centre,  Eixample  i  Santa  Rosa:  habilitar  solars,  buscar  aparcaments
dissuasius.

3

429 Arreglar la carretera de Na Saurina d’Entença. 3

430 Pintar les línies dels carrers amb pintura antilliscant. 8

431 Arreglar els carrers i carreteres. 3,7

432 Arreglar el pont de Fernando Reig amb una mica més de rapidesa. 3,5
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433
433
635

Arreglar la Beniata. 3,7

434 Arreglar clots de l’Alameda. 5

435 Carrer Preventori: asfaltar, aplanar i fer-lo accessible a tothom. 5

436 Invertir més en la reparació dels ponts. 3

437
437
615

Accés directe a l’Hospital per l’autovia. 3

438 Arreglar les llambordes o empedrat de la plaça d’Espanya. 1

439 Canviar les llambordes de Sant Nicolau. 1

440 Millorar l’asfalt i les voreres. 3

441
Arreglar l’entrada a Alcoi per les Cotes Baixes (el semàfor que està a la vora
de la tenda de roba xinesa).

1,3

442 Gual massa alt a l’entrada nord d’Alcoi. 1

443 Netejar rotondes (sobre tot la de Cotes Baixes). 1

444 Guals d’Isabel la Catòlica perillosos en moto. 1

446
3

446
610

Carril bici per tot Alcoi, promocionar l’esport i la vida saludable. 3

447
Carril  bici des del Collao fins a: -Oliver- Alzamora- Espronceda; plaça de la
Concòrdia- Santa Rosa- Uixola; Mestre J. Ribera- la Via- opcional. Des de la
Petxina fins a: Juan Gil Albert- Sant Joan Gasó, la Hispanidad- General Prieto.

3

448
3

448
449

Zones  de  lloguer  de  bicis./Lloguer  de  bicicletes  elèctriques.  Zona  de
aparcamientos de bicicletas.

3,4

450
Fer accessible l’entrada a l’edifici de l’Escola Industrial (EPA, Escola de Belles
arts).

5
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451
451
452

Centre peatonal. Tancar el trànsit per a fomentar el comerç i restauració. 3,7

453 CENTRE: Peatonalitzar la placeta de les Xiques. 8

454 Rampes o rebaixos en els cantons per a persones amb diversitat funcional. 3

455 Passos de zebra en el mateix costat del carrer (per no anar fent ziga-zaga). 7

456 Passarel·la peatonal des de carrer Alcoleja fins al Centre. 2

457 Posar un pas de zebra entre descampat i Eroski. 1,3

458 Més duració per als vianants en els semàfors. 1

461 Obrir per al vianants zona pont de Fernando Reig. 1, 3, 5

462 Millorar pont de Sant Jordi. Posar protecció per a vianants. 3

463 Llevar o canviar les voreres de marbre a la zona del casc antic. 2

465
Enfront de l’Institut de Batoi, pas de peatons vora el seto i la rotonda, hi ha un
conflicte de trànsit i resulta perillós (URGENT).

1,8

466
CENTRE: Eliminar les voreres en els carrers més estrets, com Sant Jaume,
donant-li prioritat al vianant.

3

468
UDP (Unión de Pensionistas Alcoy-El Serpis) avall, voreres rellisquen molt, els
rebaixos dels guals són perillosos per a la gent major.

1

469 Passos de vianants més junts, per a la gent amb problemes de mobilitat. 3

470 Evitar que els cotxes pugen a les voreres. 1
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471 Carrer Sant Pere, vorera de més d’un metre d’alçària. 4

472
Carrer Calderon i Sant Pere, voreres insuficients per a gent major i en general
amb diversitat funcional.

4

473 Zones 20 km/h de convivència cotxe/ vianant. 1

474 Coordinació dels semàfors. 1

475 Augmentar el mínim de velocitat permesa en l’Alameda i Juan Gil Albert. 1

476 Bus turístic. 6

477
Atraure  turistes  a  partir  de  la  celebració  de  festivals,  concerts...  Però  de
qualitat.

3,7

478
Fer publicitat de les activitats que es fan: museus, teatres... i dirigir el turisme a
eixes activitats.

3

479

Facilitar l’accés de l’Alameda al Centre. Hi ha massa distància entre la zona
comercial  i  centre  històric,  s’ha  de  millorar  les  indicacions.  Suggeriments:
caseta informativa, punt d’informació turística, marquesina, panells informatius,
codis QR, MUPI, MITEC...

6

480 Explicacions de qualitat turística en diferents idiomes. 1

481
Informació turística en internet, accessible en tablets disponibles en restaurants
i comerços.

3,4

482
Promoció del turisme de cap de setmana o d’estàncies prolongades: “cap de
setmana  d’hivern”,  rutes  i  visites  millor  promocionades.  Que  comerços  o
Ajuntament regalen alguna cosa a les visites.

3,4

483
La  Plaça  d’Espanya  és  un  lloc  molt  desaprofitat.  Reduir  trànsit  circular  o
peatonalitzar-la, posar ombres, banquets, terrasses, etc.

3

484 Pla integral per al Centre. 3,7

486
486
567

Aumentar el número de espacios para publicidad comunitaria e incluir otros
diferentes  y  con  singularidad  propia  para  publicitar  la  gran  oferta  de
exposiciones,  museos  y  actividades  que  realizan  en  nuestra  ciudad,  como
pantallas en puntos de gran afluencia que anuncien las diferentes actividades.

3
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487
Aumentar la señalización de los museos y zonas de interés, en la ciudad, así
como los parques naturales , para que sea visible por los que pasan por la
autovía.

3

489
Adecuar  aparcamientos  céntricos  y  públicos,  entre  las  calles  San  Juan  y
Barbacana, con posibilidad de algún nuevo puesto de trabajo.

3

490

Ampliar la acera y mejorar el aparcamiento en la calle Mestre J. Riber Montes,
desde el Romeral al Collao. Todo por mejorar la seguridad de las personas, los
días de mayor afluencia tienen que bajarse de la acera porque no caben los
peatones,  al  cruzarse  coches,  bicis  y  personas,  se  producen  frenazos  y
atascos y fácilmente podría producirse un accidente.

2

490
Hacer un carril bici en la calle Mestre José Ribera Montes desde el Romeral
hasta el túnel del Collao.

2

492 Netejar 'a fondo' tots els carrers i reparar les infraestructures en mal estat 4

494
494
495

Ajardinar  la  rotonda  del  molinar  que  es  la  primera  vision  que  tienen  los
visitantes a nuestra ciudad

5

496

eliminar  el  cloro  de  la  piscina  cubierta  del  Eduardo  Latorre  por  coloración
natural con sal y crear un vestuario exclusivo para niños/niñas, especialmente
menores de 10 años, de modo que tanto ellos como sus padres puedan estar
más cómodos. 

2,4,8

497
Más actividades gratuitas en la ciudad para niños entre 3 y 12 años. Talleres,
manualidades, animación lectora, juegos educativos, etc. 

7

498

Sería necesario  un paso de peatones  en el  cruce de  la  calle  Mestre José
Ribera Montes con la calle La Llibertat.  Porque las personas que bajan del
autobús tienen los pasos de peatones muy lejos y cruzan corriendo para bajar
por calle  La Llibertat  y hay algún susto porque a parte  el  autobús limita la
visibilidad al cruzar.

3,8

499 Urbanització de la Plaça Benisaidó. 5

500 Senyalització de on es pot estacionar i on no en la Plaça Benisaidó. 1

501 Vigilancia policial per part de la Policia Municipal a la Plaça Benisaidó. 1

502 Posar plantes o adequar la zona verda que hi ha a la Plaça Benisaidó. 5
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509

Adecuación y arreglo de la Plaza Benisaidó: cambio de farolas, asfaltado de la
placeta,  marcar  las  plazas  de  aparcamientos,  arreglar  las  aceras,  limpiar
fachadas  (graffitis),  limpiar  la  zona  de  contenedores,  prohibición  para
deposición de perros.

5

510

En la zona de la Plaza de Benisaidó, en la parte de la vaguada arreglar el muro
de  piedra  que  está  cayendo  a  trozos.
Revisar el desprendimiento de la vaguada, más limpieza en la zona así como
poner  plantas  y  árboles.
Habilitar una boca de riego.

5

511
Per a mí cal reanimar el centre històric perquè es una vergonya que estiga com
esta. Estan fent-se les rutes del modernisme i es una contradicció la sensació
d'abandono que hi ha.

3,7

515

Creació al Cementeri Municipal o a un lloc pròxim a ell, d´una sala, sense cap
símbol religiós, per a celebrar funerals cívils d´aquelles persones que no es
senten identificades amb alguna religió o ideologia i on la família i els amics
puguen fer una cerimònia d´homenatge al difunt abans dels seu soterrament o
incineració.

3

532
532
545

Reorganitzar el tràfic en la Plaça Pintor Navarrete encreuament amb Ribera
Montes  i  Gregorio  Casasempere  amb  una  xicoteta  rotonda  ja  que  són
perilloses les dos direccions, tant  cap al Col·legi  El Romeal com a direcció
Batoi, per no parlar de l´abús de aparcament en doble i tercera fila en la dita
plaça

2,4

533

533
534
535
536

Declaración de Alcoy en 2018 como ciudad IGUALITARIA. Esta Promoción se
desarrollaría a través de tres campañas en favor de la Igualdad entre géneros
y  En  Contra  de  la  Violencia  de  Género  en  las  siguientes  fechas:\n25
Noviembre:  día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la
Mujer\n8 marzo: día de las mujeres\n11 febrero: día de la mujer y la niña en la
ciencia. \nEstas campañas y de forma anual incluirían concurso de dibujos y
textos  y  posterior  edición  en  libro  para  el  25  noviembre,  exposiciones,
performances, ciclos de cine, campaña audiovisual publicitaria y conferencias
por  expertos  en  el  tema.  \nEl  objetivo  sería  Declarar  Alcoy  una  ciudad
sensibilizada e igualitaria que empodera la Igualdad entre Géneros.

3

537
Dotar de equipamiento informático a las entidades de bienestar social según
sus necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos renovar los ordenadores
del aula de informática. (AIN Asociación para la Integración del Niño)

8

538 Dotar de calefacción a TODAS las entidades de bienestar social 2

539
Ampliar  la  partida  presupuestaria  para  entidades  de  bienestar  social
( incremento de la cantidad subvencionada )

1

540 Campaña de visibilidad de las personas con discapacidad intelectual 7
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542

Regular mediante semáforos el cruce que hay entre las Barracas verdes, el
colegio José Arnauda y el principio de la Avenida de la Hispanidad en la plaza
de  Al  Azraq,  entre  los  cruces  de  peatones  y  los  coches  que  circulan  es
extremadamente peligroso sobre todo a las horas de mayor tráfico.

8

544

Recuperar l´edifici casi en runes del carrer Pintor Casanova canto en sant Blai,
que diu que es propietat de Solvia però, que sembla que esta en clar procés de
degradació.  Es  un  edifici  imponent  aprop  de  jutjat,  ajuntament,  museus,
col·legis...  Perfectament  podria  albergar  un  altre  museu,  oficines  publiques
administratives, de turisme etc...

5

546

Acondicionament  i  millora  de  l´estat  del  Mas  de  Tetuán  a  la  Font  Roja
Aquest  mas  és  de  propietat  municipal  i  està  en  un  estat  avançat  de
deteriorament.  Es podria actuar amb motiu de mantenir  l´estructura actual  i
recuperar  l´ermita  del  mas.
La  seua  recuperació  completa  es  podria  realitzar  en  vàries  anualitats,
començant en aquesta pel mantenimient de l´estructura i neteja de l´inmoble.

4

547

Acondicionament  de  la  Cava  Coloma  a  la  Font  Roja
La  cava  està  en  terme  municipal  d´Alcoi  i  es  troba  en  mal  estat.
Presenta  deficiències  importants  d´estructura  que suposen un  perill  per  als
vianants del parc natural

5

548

Acondicionament  de  la  Cava  Simarro  a  la  Font  Roja
La  cava  es  propietat  de  l´Ajuntament  d´Alcoi  i  es  troba  en  mal  estat.
Presenta  deficiències  importants  d´estructura  que suposen un  perill  per  als
vianants del parc natural

4

549
Acondicionament  de  facanes  municipals  d´edificis  i  murs  a  partir  de  la
introducció d´art urbà i graffitti per millorar-les

1

550

ACONDICIONAMENT DE l´ANTIC DEPÒSIT D´AIGUA DE LA ZONA ALTA
PER A ÚS POLIVALENT
Es tracta d´un antic depòsit d´aigües sensiblement semiesfèric, formant una
cúpula.  Actualment  es  troba  en  desús.  Presenta  un  interés  històric  i
arquitectònic que justificarien una intervenció de rehabilitació per a posar-ho en
ús.  
Es proposa una intervenció a fi de convertir-ho en un espai polivalent, destinat
a acollir  exposicions, concerts,  espectacles,  saló d’actes,  tallers i  una llarga
llista d´activitats, tant a escala de barri com a municipal. Seria inclús un espai a
tindre en consideració per a la “Mostra de Teatre” en la seua busca constant de
nous espais escènics on la interacció dels actors amb el públic puga ser més
directa. 

2,8

551

Realització dels treballs necessaris (investigacions, estudis, cartografia...) per a
l´elaboració  de  l´inventari  de  camins  públics  municipals  del  terme  d´Alcoi.
Aquest inventari, no només és una obligació legal dels ajuntaments, sinó que
és una necessitat davant de la situació d´usurpació, degradació i limitació d
´accés que pateix aquest patrimoni públic.

3

552
Creo que deberíamos recuperar la comunicación con Gandia. Quizá sólo los
días  y  horas  rentables  hacia  los  estudiantes.  Una  línea  más  rápida.  Por
supuesto sin pasar por el Puerto de Beniarrés. 

1
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553

Es podria restaurar tota la ruta que hi ha de les industries tèxtils i papeleres al
voltan del riu Serpis, des del Molinar fins al centre. Restaurar les fàbriques,
netetjar  l´entorn,  posar  cartells  amb  informació,  històries  i  historia  d´aquell
temps, fer visites guiades que fatjen el passeig amé, didàctic i  interesant al
públic,  tal  volta  temàtic.  Sé  que  és  una  proposta  ambiciosa,  però  tenim
moltíssima història industrial llançan-se a pedrer, i estic segura que generaría
un gran interés en la població general, portan turisme i ingresos a la ciutat.

2,3

554

Aprofitant que tenim l´escola d´art, una institució de gran prestigi i que forma
bons profesionals, podrïem donar vida a parts de la ciutats amb murals com el
que es va fer per camins d´arts, escultures integrades a l´entorn (com les que
es poden vorer a Carrícola), etc. i plenar la ciutat d´art urbà a gran i xicoteta
escala,  crean  raconets  insòlits.  Sería  un  gran  atractiu  turístic  i  una  gran
aportació cultural per a la ciutat. 

5

555

Sol·licitem la col·laboració de l’ajuntament per a construir un annex amb accés
des del pati del col·legi amb la finalitat d’habilitar-lo com a biblioteca. (Col·legi
públic Sant Vicent) D’aquesta manera no hauríem d’entrar al centre, podríem
crear un espai més modern i atractiu i fer un millor ús del material del qual ja
disposem,  amb l’objectiu  de  fomentar  la  lectura  entre  els  nostres  xiquets  i
xiquetes.

5

557

Propose per tal de netejar l´imatge dels carrers del centre al turista, el tapar
tots els solars fructe d´enderrocaments fins a unes dues o tres plantes d´altura,
per tal de convertir-los en llençols urbans per a l´exposició d´artistes locals o
foranies, etc... algo semblant s´ha fet al pàrquing del carreró que connecta sant
Nicolau en Sor Elena Picureli i pense que podria ser perfecte per a totes les
calves  existents  a  sant  Nicolauet,  sant  Francesc,  sant  Josep,  la  Cordeta,
Casablancas, santa Rita, sant Mauro, baixa del Camí i per suposat la placeta
de les Eres i la Verge Maria. Açò perque entenc que no es el millor moment per
al  negoci  immobiliari  a  la  ciutat,  perque  està  clar  que  la  reurbanització  d
´aquestes zones seria la millor solució

5

559

senyalitzacions  en alguns carrers,  de l´anomenada bici  carrer,  com està en
algunes ciutats com Alacant o Benidorm, així com permetre el carril bus taxi
bici i senyalitzar-, i continuar el carril bici que hi ha al pont paco aura, i ampliar-
lo per tota la ciutat

3

560

Intensificar la vigilancia policial en el centro. si queremos mantener un centro
vivo, es imprescindible tomar medidas de control ante situaciones incívicas y
hasta incluso ilegales (ocupación de pisos, robos, suciedad de calles, destrozo
de mobiliario urbano, etc)

1

561

Equipar  a  la  calle  san  francisco  y  perpendiculares  de  aseos  accesibles
comunes para discapacitados, en un local de titularidad púbilca y gestionado
por los comerciantes de la zona. de manera que, en aplicación del DB-SUA del
CTE y la consideración de entorno BIC, se eximiera, a los nuevos locales, de la
obligación  de  dotar  a  su  local  de  aseos  accesibles.  De  esta  manera  se
incrementaría el interés por abrir nuevos comercios, en locales, que dada la
limitación de superficie los convierte en obsoletos si tienen que equiparlos con
aseos accesibles.

5
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562

Canviar las andrones de la zona de El Camí. Les actuals no cumpleixen la
seua missió d´engullir l´aigüa de pluja perqué son molt menudes i estàn plenes
de bruticia. En conseqüéncia quan hi ha algún ruïxat, els vianants no podem
creuar el carreras sense xoparse. Tinguen en conter que estem parlant de la
zona alta, on les baixades d´aigüa són considerables per haver tanta costera i
totes  conflueixen  a  la  part  dreta  de  El  Camí  i  Exegaray.  al  mateix  temps,
canviar  les  voreres  per  que  les  actuals  de  ferro  no  estàn  seguides  i  son
perilloses quan plou i mes si hi ha gèl. Es podria seguir el modèl de la part
baixa de El Camí, renovada fa poc en més criteri

2,3

563

Voldria proposar que es sustituïren els abres de fulles perennes dels carrers o
al  menys  es decimalaren,  perque a més de llevar  la  llum natural  als pisos
baixos (cosa que repercuteix  en tindra que encendre la llum a les 3 de la
vesperada en canviar l´hora) , són un perill quan hi ha temporal de pluja, vent o
neu. Com a aquests abres no es decimala ningún, la natura es fa càrreg i les
branques es trenquen i caüen sota els cotxes, voreres i persones. A part que
estéticamente donen pena. Véase los del parque infantil frente a la parada de
bus

7

564

Està clar que a dia de huí, amb els sous irrisòris que tenim la majoria i els
preus abusius dels lloguers de locals, és quasi una proesa aconseguir que un
negòci local funcione i tinga continuïtat, deixant moltíssims locals buits o llogats
per multinacionals. Propose l´adquisició de locals municipals que siguen llogats
a autònoms a preu molt redüit o en funció dels ingresos que genere el negoci,
de manera que rebrotem l´economia local i disminuïm la tasa d´atur. A més d
´una campanya de concienciació a la població dels beneficis d´invertir en els
xicotets negocis.

4

565

Creació  d´un  centre/aula  d´assessorament  i  d´intercanvi  de  coneixements
majors-joves. Actualment tenim la mala feta de pensar que els majors ja no
tenen més aportacions que fer a la societat una volta han acabat la seua vida
laboral, fet que afavoreix l´aparició de depresió i aïllament a aquest sector de la
població. ¿Perqué no creem un lloc on aquesta gent puga transmetrer els seus
coneixements a la gent més jove? Açò és una proposta que ja es fà, sobretot al
món  empresarial  (http://www.secot.org/secot_quees.htm),  però  que  es  pot
extendrer  a  qualsevol  àmbit,  fins  i  tot  a  llavors de casa.  Açò generaria  un
sentiment  d´  utilitat  als  majors,  mentre  que  els  joves  també  es  veuen
beneficiats al rebre assessorament d´autèntics experts.

3

566

Construcció  de 'cremadors'  de  rastrolls  (tipo nevero,  com els  que hi  han a
Forna), on obligatòriament s´haurien de dur els rastrolls, restes de poda o de
cultius, per a ser cremats. Tal volta posar un servei municipal de recollida de
rastrolls.  O fer com a les almàsseres,  que els agricultors  portaren els seus
restes de poda a aquestos cremadors municipals, i una volta cremats tornar-lis
les sendres per  a  que puguen abonar  el  camp.  Seria  una manera  d´evitar
incendis per aquest motiu i de que els llauradors segueisquen beneficiant-se
dels abonaments que produeix els restes de poda per nutrir els seus sols. De
la  mateixa  manera,  es  portarien  así  per  a  ser  cremats  els  restes  de  poda
forestal quan es fan feines de netetjes de les serres.

2
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568

Crear un supermercat i un comedor social amb productes que els venedors de
tendes d´alimentació, mercats i supermercats rebutjen per a la venta perque ja
no presenten un 'aspecte comercial' però que encara estàn en bon estat per al
consum humà. En lloc de tirar-los al fem, aprofit-los per a que la gent sense
recursos  puga tindrer  una  dieta  variada  (amb aliments  frescs  i  no  sols  no
peribles),  i  un plat  de  calent  que  enportar-se  a  l´estomac.  Evitant  així  que
aquesta  gent  en  risc  d´exclusió  social  rebusque  a  la  brosa  exposant-se  a
seriosos problemes de salud.

8

569
Netetja  dels  rius  per  a  a  evitar  estancaments,  com  ocorre  als  Canalons,
sanetjant així l´entorn, deixant que fluixca l´aigua neta, afavorint així un cicle sà
de la fauna i flora fluvial.

8

570

Campanya de concienciació i educació ambiental, tant per a etapes escolars
com  adultes,  per  a  entendrer  la  importància  dels  boscos  i  els  seus
ecosistemes, i crear un sentiment de responsabilitat per a mantindrer i cuidar
del nostre entorn natural, gaudint així d´ell d´una manera respetuosa. 

3

572
Limpieza y adecuación como aparcamientos los descampados y solares de la
zona centro de la ciudad.

3

573
Pintar les línees per a marcar les zones d´aparcament de la zona de dalt dels
jutjats (enfront dels Chanos).

1

574

Trobe  que una  ciutat  com Alcoi  hauria  de  contar  almenys  amb una xarxa
pública de wifi, ja que és força dificil trobar una conexió efectiva enlloc. Aixó
dinamitzaria bastant la zona i seria un gran incentiu per a totes les generacions
de la ciutat.

3

575
Que le den vida al centro que por las tardes da pena y que limpien las calles
que dan angustia, están sucias, sucias y los perros...

1

576 Que los funcionarios trabajen jornada partida como todo ciudadano. 1

577
Muchas bicicletas por la acera de tránsito peatonal. Soluciones ya antes de
algún accidente. Gracias.

1

578 Una ciudad más limpia. 3

579 Propongo que hagan unas escaleras más seguras en el cementerio. Urge 3

580 Demasiadas bicicletas por la calle todos los días. Soluciones ya. 1

581
Que mejoren las señales Wifi de la biblioteca de la Zona Norte, porque tiene
muchos fallos en cobertura, no llega señal y cuando 'funciona' va lento y a
menudo se detiene y se desconecta.

3
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582 Que las bicicletas no circulen por las aceras. 1

583
Quiero mas opciones de diversión para los niños de 10 a 16 años. Para que
con 13 años no empiecen a emborracharse por no saber que hacer en Alcoy.
Gracias

7

584 Ampliar horario biblioteca Centro Social Zona Norte 1

586 Ampliar el horario de la biblioteca de la Zona Norte 1

587
Millorar la Biblioteca de la Zona Nord. Dotar-la de novetats que demanen els
usuaris.

3,7

588 Obrir la Biblioteca de la Zona Nord els dissabtes com es feia en el passat. 1

589
Comprar  la  premsa dels  caps de setmana,  encara  que la  Biblioteca  estiga
tancada. Els usuaris la podem llegir dilluns.

3,7

590
Millora i manteniment adequat dels parcs infantils de la Zona Nord. Sembla que
eixos lloca apenes tenen dotació.

3

591 Caldria prohibir l´entrada de gossos als parcs infantils. 3

592
Limpieza de aceras y en general Alcoy olía a orín y a cloaca todo el verano y
continuará  oliendo  si  no  se  pone  remedio.
Por favor, un Alcoy por el que de gusto pasear. Cómo van a venir turistas?

1,3

593
Limpieza de paredes y acera que están llenas de orín de perro, así como de
heces  por  el  suelo.  
Que multen a los dueños.

1,3

594 Arreglo de adoquines en las aceras para que no se muevan ni resbalen. 1

595
Adecuación  de  los  vestuarios  para  la  piscina  del  CD  Eduardo  Latorre,
realización de espacios y duchas individuales.

3

596
Mejoras,  mantenimiento  y  ampliación  de  los  parques  infantiles  (Esclavas,
caramanchel, tubos, etc).

3

597 Limpieza de paredes y aceras por el orín y las heces de los perros. 1,3

598

Que a cada 6 mesos o 1 any es canvien els contenidors de la brosa d´ubicació.
Per a que el veïnat que els té sempre davant la porta descanse d´olors i sorolls
desagradables i la resta de veïns sapien de primera ma el desagradable que
és que la gent deposite el fem a deshora i la pudor que fa quan deixen que els
gossos orinen i defequen entre ells.

1
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599 Asfaltar carrer Na Saurina D´Entença. 3

601 Carril bici ya por favor, tal y como se propuso en 2016 3

602
Plantar más árboles, sobre todo en los huecos que hay vacíos. Más árboles
menos CO2.

7

603
Utilización  de las pistas de la Escuela Oficial  de Idiomas, abrirlas el  fin de
semana  y  adecuarlas  para  que  se  puedan  utilizar  por  equipos  o  por  los
usuarios que quieran utilizarlas.

3,8

605

605
607
623
625

Asfaltar  parte  o  toda  la  Plaza  de  Al-Azraq  y  habilitarla  como  zona  de
aparcamiento

3

606
Por favor, me encantaría que pusieran wifi en el complejo deportivo. Ya que es
algo imprescindible hoy en dia. Gracias.

3

608

Instal·lar  plaques solars  aprofitant  les teulades de l´Escorxador.  Seran molt
útils  per  al  complex  esportiu  municipal  Eduardo  Latorre  i  també  per  l
´Ajuntament  d´Alcoi.  M´agradaria  que  el  nostre  ajuntament  s´impliqués
seriosament en les energies renovables.

2

609
La ciutat també és dels nens i nenes. Volem espais que deveres satisfacen les
seues necesitats de jugar, correr i pasar-ho bé. A l´ombra si pot ser. Volem
parcs infantils, millor pensats des de la ment infantil i no des de l´adulta.

3,7

611 Accessibilitat a totes les dependències municipals. 3

612 Paradas de autobuses accesibles 3

613 Calles peatonales 4

614 Arreglo de las aceras 1

616 Conectar todos los barrios con una línea de autobuses 1

617 Juntar poblaciones con tranvia, comarcas centrales 4
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618 Más accesibilidad a Villena. Al AVE 5

619 Autobús urbano accesible a sillas de ruedas, carros, etc. 3

620 Ciudad con energía limpia y sin contaminación de monóxidos 3,4

621
Me gustaría  proponer  que se  hiciera un parking  para  el  complejo  Eduardo
Latorre

3

622
Poner más material de toboganes y columpios en el parque de Caramanchel,
Zona Arnauda y Escoleta Infantil Zona Nord

3

624
Ampliar los accesos al colegio José Arnauda, ampliar las aceras de la calle
Escultor Ridaura, quitar un sentido de la circulación

8

626 Por favor, un vestuario para niños. (Complejo Eduardo Latorre) 3

627

Por  favor,  sería  interesante  una  bancada  completa  y  en  condiciones  de
mancuernas.  Variadas  de  1  a  50kg.  
Lo que hay ahora os parece insuficiente para tantos abonados.(CD Eduardo
Latorre)

3

628
Todos  los  dias  hay  Spinining  a  las  17:30h.  menos  el  viernes,  por  qué?
Nos gustaria y estariamos agradecidos poder hacer la clase el viernes a la
hora dicha (17:30h) (CD Eduardo Latorre)

1

629
Reposar i mantenir la llum dels parcs com el de Cantagallet, que queda fosc i
no es utilitzat per la gent per por. Fer servir bombetes de baix consum

1,3

631
Creació de un museu de Etnografía on s´arrepleguen totes les tradicions del
nostre  Alcoi,  indumentaria,  eines,  etc...  de  diversos  segles,  inclós  el
Modernisme

3,4

632

Barrio Santa Rosa parte alta: Desde Santa Rosa hasta el Boulevar (Romeral).
Limpieza semanal de aceras,  farolas,  esquinas y sobre todo la escalera de
obra  que  comunica  el  Boulevard  con  la  calle  M.  José  Rivera  Montes.
Es muy importante pues esta lleno de pis y cacas de perro y da asco.

1

634
Mas limpieza y vigilancia para que la gente tenga un poco de miedo por las
multas,  a  ver  si  así  tienen  mas  consciencia  y  la  basura  la  tiran  en  el
contenedor.

1

636
636
659

Rehabilitar la zona del Molinar i crear un museu industrial a la zona. Abans que
no quede res que protegir

3
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637

Moltes  cases  de  la  ma  dreta  del  carrer  Sant  Nicolauet,  be  necesiten  una
rehabilitació o contacte amb constructors. Molts propietaris ni tan sols viuen
açi. ¿Podría l´Ajuntament posar en contacte als constructors i als propietaris
per  tal  de  que  concertaren  venda  o  rehabilitació?

Son cases antigues i a voltes fa por que puguen caure quan hi han plogudes
fortes.  Els  pocs  llogaters  que  queden  son  poc  cuidadosos  (no  tots).
Gràcies

1

638

Poner  un  impuesto  municipal  a  todos  los  propietarios  de  perros  sean
peligrosos o no, porque ensucian las calles, parques, esquinas, portales de las
casas, farolas y no recogen los excrementos ni tiran agua después de mear
sus perros. Con este impuesto se pagaría una Brigada de Limpieza para estos
menesteres. Muchas gracias.

1

639
Un campo de fútbol nuevo, creo que es lo único que le falta a la ciudad. Para
poder estar en 2ªA y ser conocidos en España, División de Honor, un sitio en el
mundo.

2,4,8

642 Limpieza general de las necesidades de perros. 1

644 Netetja de graffitis en zona Ensanche 3

646

Los parques de los niños están muy mal cuidados , tanto los columpios como
las  zonas  verdes.  Hacen  falta  mas  parques  para  los  niños  y  ademas,  en
muchos de ellos sería conveniente poner seguridad para que no vaya gente a
beber a fumar a pelearse, etc..

7

647 Las calles de Alcoy tienen el asfalto y las aceras en muy malas condiciones 1,7

648
Los vecinos de la Huerta Mayor pedimos que suba el autobús hasta la rotonda
al final de Isabel la Católica.

1

649
Mas arboles en las zonas vacías del parque de la Uxola para que den mas
sobra en verano. Y algún banco mas.

4,6,8

658 Arreglar la via verde con limpieza 1

660
Construcción o rehabilitación de edificio para crear un museo Modernista. Lo
ideal sería que fuera dentro de una casa modernista.

3,4
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