RESULTATS VOTACIÓ
VOTS
580
414
403
250
231
221
205
174
160
159
155
136
111
110
109
100
98
94
66
34

PROPOSTES
Substituir la il·luminació de la via pública per LED.
Adequació de les pistes forestals d'accés entre la Font del Quinzet, el Racó de Sant Bonaventura i la Via Verda i adequació de l'àrea
recreativa de la Font del Quinzet.
Actuació, condicionament dels accesos a la ciutat d'Alcoi.
Introducció d'energies renovables/plaques solars en instal·lacions municipals.
Instal·lació de zones d'ombra als parcs infantils.
Rehabilitació i adequació del Patrimoni Històric de la zona del riu Riquer. (Il·luminació, vegetació, restauració restes muralles...)
Millores en el camp de futbol del Collao.
Carril bici pel riu i aparcabicis per la ciutat.
Condicionament de la teulada del poliesportiu.
Actuació, millora del carrer Mestre Espí.
Fer accessible l'interior de la Font Dolça.
Tractament i eliminació del arbre "Ailant" (espècie invasora) en diferents punts del municipi.
Repoblar el vessant del Carrer Donya Amalia amb arbres autòctons amb la finalitat de millorar la sustentació del vessant.
Equipar a les associacions veïnals de projector, pantalla i megafonia.
Adquisició d'equipament per a activitats culturals.
Actuació i condicionament del Parc de Batoi.
Instal·lació panell digital d'informació en la parada d'autobús de l'Hospital.
Situar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Reurbanització, actuació i condicionament del carrer L’Escola.
Panells interactius en ubicacions municipals i ubicacions d'interés cultural.
RESULTATS VOTACIÓ

VOTS
584
511
461
397
387
351
321
312
311
175

PROPOSTES D'INVERSIÓ

PROPOSTES DESPESA CORRENT

PROPOSTES
Campanya conscienciació cura del mobiliari urbà i parcs públics respectant al màxim l'entorn.
Campanya qualitat aigua potable d'Alcoi. (Incentivar el seu consum, reducció de la utilització d'ampolles de plàstic)
Realització d'una Fira Gastronòmica.
Realització d'un estudi de peatonalització del Centre. (permanent i estacional)
Redacció d’un Pla Director per a la rehabilitació del abundant i ric patrimoni industrial alcoià.
Estudi de reutilització de la biomassa provinent de la massa forestal dels voltants, com a combustible en instal·lacions de calefacció
municipals.
Campanya de conscienciació per fomentar que les empreses es preocupen pel medi ambient i la sostenibilitat.
Realitzar una campanya ciutadana per fomentar l’us de la bicicleta a la ciutat i, especialment, del carril bici.
Campanya de salut en l'esport.
Campanya de difusió i sensibilització intercultural.

