Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER AL 2018
PROPOSTES VIABLES NO PRIORITZADES

ID

PROPOSTES
PROPOSTES
INCLOSES

6

Proposta de un trinquet a la nostra ciutat, som molts els que juguem en els
alrededors per no tindre un lloc on donar espectacul y fer un esport molt conegut a
la comunitat .

7

Mapeo de espacios de oportunidad (edificios abandonados, ruinas industriales,
solares).
La idea sería visibilizar las oportunidades existentes en todo Alcoy, elaborando un
completo mapeado on-line de los solares vacantes y edificios en desuso con el
objetivo de captar la atención de posibles inversores interesados en aprovechar
estos espacios que pueden tener una nueva vida y dinamizar económicamente el
municipio. Esta plataforma (abierta y municipal) podría contener información muy
interesante como la titularidad, la clasificación del suelo, las posibilidades de uso o
a quien dirigirse para obtener más información. También se podrían marcar cada
espacio a pie de calle con esta misma información.

10

Urbanització de la vorera esquerra del carrer Pintor Laporta a partir del carrer
Metge Manel Rodríguez. A hores d'ara és només un vàter per a gossos.

18

Millorar zones jocs infantils al barrí de Batoi

48

Ampliación parque frente tanatorio zona alta en callejón y rehabilitación muro y
escaleras de la calle atzucac sant vicent ferrer.

53

Ajudar a la protectora de Alcoi millorant les instalacions, fan una feina increíble i
dona pena que estiga tot mig caense i cada volta que gela demanden ayuda Per
Facebook, quan tendría que ser el ajuntament el que ajude i mantenga les
instalacions perfectes.

86

Senyalitzar associacions de veïns i altres associacions d’Alcoi.

185

Creació de zona o zones esportives.

191

Arreglar pista de patinatge baix del pont de Sant Jordi.

210

La pista d’atletisme s’ha d’aïllar del camp de futbol del mig. Delimitar els accessos
per a que no es xafe. En l’actualitat envaeixen la pista pares i xiquets, gent amb
tacons i futbolistes amb tacs.

211

Nau per a gimnàstica artística.

235

Al Col·legi Miguel Hernández demanen ajuda per parcel·lar l’hort escolar: ja tenen
l’espai i els tubs per al reg.
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287

Crear menjadors i abeuradors en els parcs naturals.

290

Canviar les bombetes de les faroles per leds. Posar més llum en el riu, carrer
Anselm Aracil, Salvador Allende, Cantagallet, polígon industrial. A Batoi la fase de
baix està per canviar (del pontet cap avall).

296

Parc Cervantes: plantar més arbres, arreglar engronsadors

302

Arreglar els bancs dels parcs.

305

Arreglar pont de fusta del Romeral

305

Eliminar arbres caiguts de parcs, reposar arbres.

306

306
668

A la Uixola, posar rellotge solar exagonal -ja tenen el projecte fet (1.800 € + IVA).

322

Alguna zona per als gossos (en el Centre). Dispensadors de bossetes per facilitar
la recollida d’excrements canins al voltant dels parcs.

395

Instal·lar un colmenar al Mas de Tetuan, com a estació pol·linitzadora, i incloure-ho
en un projecte cultural-pedagògic més ample sobre les abelles. Estació
pol·linitzadora del Mas de Prats, que ha estat restaurat per la Diputació. Es podria
fer també a la Font Roja, amb finançament de Diputació. Fabricar colmenes amb
joves.

423

Zones per aparcar motos en Centre i en tota la ciutat.

445

Instal·lar rotonda entre Isabel la Catòlica, Periódico Ciudad i Font del Rossinyol.

459

Senyalitzar quants segons falten per a que els semàfors es posen en roig.

460

Passos de vianants en zona Doña Amàlia.

464

Carrer 1er de Maig: accessibilitat de les voreres.

488

Construcción de un rocódromo nuevo, ja que el que hay actualmente en El
Polideportivo es muy antiguo. Gracias
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558

Restaurar y montar la maquinaria industrial y demás equipos históricos, propiedad
del Ayuntamiento de Alcoy y de la Universidad Politécnica de Valencia Según el
artículo La col·lecció de maquinària industrial de l’Ajuntament d’Alcoi, de Georgina
Blanes et alt. (2010), adjunto a esta propuesta, el Aytº de Alcoy posee almacenado
un amplio catálogo de maquinaria, equipos y elementos industriales de indudable
valor histórico. Almacenados en una de las antiguas naves de Hijos de Fco. Blanes
S.A. en El Camí de Alcoy. \nSe propone destinar una partida a restaurar y montar
la maquinaria más significativa del conjunto inventariado, para que sea el público
y, sobre todo, los jóvenes conozcan el proceso de industrialización de nuestra
Ciudad.

600

Adequació i/o restauració de les pistes del Camí.

630

Compra de equipamiento homologado para poder realizar espectáculos en la calle,
sin peligro para los participantes, tales como escenarios, pasarelas etc...
Actualmente los escenarios presentan bastantes deficiencias visibles.

3

