
RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022

Les següents propostes han sigut les més votades i les quals es portaran a terme.

Propostes d’Inversió: TOTAL PRESSUPOST 320.000 €

VOTS PROPOSTA DESPESA

1 671
Posar vídeo-marcador al Camp Municipal El Collao, 
acord a la nova categoria, la 1ªRFEF 

42.000 €

2 611 Instal·lació d’ascensor en el Centre de Majors d’Oliver 48.000 €

3 590
Realització o adequació d’una pista poliesportiva per a 
la pràctica del patinatge artístic i hoquei sobre patins

95.000 €

4 571 Arreglar els túnels de la Via Verda 135.000 €*

TOTAL 320.000 €

*Saldo disponible al fer la resta del cost de les propostes anteriors.

Propostes de Despesa Corrent: TOTAL PRESSUPOST 80.000€

VOTS PROPOSTA DESPESA

1 743 Oci alternatiu per a joves 15.000 €

2 395 “FUNtastic House” 2.000 €

3 378 Servei d’atenció a la sexualitat per a joves 8.000 €

4 349
Retrats amb QR on els protagonistes narraran en 1ar 
persona la història intima del nostre poble. Els suports 
podran servir per futures mostres 

17.968,50 €

TOTAL 42.968,50 €

Les següents propostes no es realitzaran per haver-se acabat el pressupost.

5 484
Construir el quiosc modernista de la Plaça d’Espanya 
desmuntable, seria un símbol del modernisme alcoià. 

121.000 €

6 361
Substituir en les pistes de petanca del Romeral, els 
laterals de biguetes de formigó per biguetes de fusta. 

50.000 €

7 324 Baldes antilliscants (adhesius) 48.000 €

8 311 Col·locació de càmeres de seguretat i renovació de la 50.000 €



il·luminació en l'aparcament públic del C/Sant Antoni. 
Apareixen cotxes danyats i vandalisme. 

9 288
Millora i equipació del saló d'actes de la Casa de la 
Cultura per a fer una sala per a micro espectacles d'arts
escèniques 

300.000 €

10 259
Recuperació integral del Parc del Romeral degut al seu 
deterior en vegetació, il·luminació, mobiliari, etc. 

110.000 €

11 239 Batoi can 18.000 €

12 161

Crear un pas inferior per a vianants per baix del pont de 
Fernando Reig per connectar la vorera del C/Alacant 
(Beniata) amb l’Avinguda d’elx. 
* Per motius tècnics la proposta és crear un pas per a vianants elevat. 

300.000 €

13 159
Millorar voreres del carrer Balmes i adjacents, són 
estretes, amb bolardos, tenen inclinació i forats 
perillosos. 

48.000 €

14 156
Il·luminació en parcs

50.000 €

15 156 Circuit de ciclisme/esports de roda i velòdrom. 95.000 €

16 130
Millorar il·luminació del carrer Balmes. Te una 
il·luminació tènue i antiga, que dona sensació de carrer 
insegur. 

50.000 €

17 122 Clavegueram pont Barranquet de Soler 30.000 €

18 118

Il·luminaria ornamental de totes las ximeneres 
industrials que hi ha en la ciutat, així com les muralles. 
*Ja hi ha un projecte per a il·luminar les muralles. Pressupost per a la 
il·luminació només de les ximeneres. 

50.000 €

19 117 Voreres carrer Mondúber (Mercadet de Batoi segur) 48.000 €

20 104 Bancs 48.000 €

21 90

Pl. Jaume El Conqueridor. Reparació de zones verdes, 
estudi contenidors brossa i zones de taules i jocs 
infantils per evitar incivisme i conflictes 
* Ja hi ha un projecte d’actuació per millorar la plaça. Pressupost 
únicament per a la nova distribució dels contenidors. 

6.000 €

22 75 Aparells de gimnàstica per a persones majors 38.000 €

23 74 Més il·luminació al parc de Cantagallet 150.000 €

24 72 Un ascensor en Cervantes per baixar al riu 200.000 €

25 65
Pas de zebra- pontet de les Paules- connectar carril bici
i vorera amb pujada al col·legi Romeral- Plaça J. Valor i 
Serra 

48.000 €



26 45 Parc de cal·listènia 45.000 €

27 34 Millorar els accessos a les voreres des del carril bici 48.000 €

28 31
Cercat del perímetre del Parc del Parterre (Plaça pintor 
Gisbert). Acotar zona infantil. 

5.000 €


