PROPOSTES NO VIABLES I CRITERIS DE NO VIABILITAT
ARBRES MÉS XICOTETS
En la zona de El Camí canviar els arbres grans per xicotets, ja que molesten en els primers pisos i
alcen les rajoles de les voreres. 5
CARRIL BICI DES DEL CARRER EL MOLINAR A LA MATEIXA CASCADA 3
CANVIAR D'UBICACIÓ L'AMBULATORI ZONA ALTA 3
MERCAT AMBULANT EN EL CAMÍ 5 i 7
REGULACIÓ TRÀNSIT COL·LEGI CARMELITES 1
CAMPANYA NETEJA MASCOTES Conscienciar als amos de les mascotes que netegen el que
embruten amb aigua i bosses per a recollir els excrements 3
MANTENIMENT PALMERES 3
MÉS PANTALLES I MÉS BUSOS EN HORA PUNTA A ALCOI 3
MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ DEL CARRIL BICI BATOI Canviar el carril bici perquè estiga al
costat de la carretera, i així que no es creuen bicis i vianants 5
BUSOS ESCOLARS Bus escolar adaptat a l'horari del CIP FP Batoi. Horaris més freqüents o més
autobusos. 3
MARQUESINES PARADES AUTOBÚS (marquesines per a tots) Que s'amplie la zona per a les
persones que esperen el bus, amb una teulada per a quan ploga o faça fred, en aquelles parades que
no hi ha 3
DESPEATONALITZAR EL CENTRE D'ALCOI 5
BANYS PÚBLICS PARC ZONA NORD 7
MARQUESINA BUS 3
INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERES EN ELS BARRIS Instal·lar cartelleres en cada barri per a
una major informació sobre les activitats que es puguen realitzar tant des de les associacions com
des del mateix ajuntament. 5
INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES 3
SERVEI ATENCIÓ ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS 4
Línia d'autobús diari i amb freqüència horària sobretot a la vesprada dels diferents barris al
poliesportiu Francisco Laporta 3
Línia Bus La Salle- Els Llometes- Horta Major. 3
AUTOBÚS DIRECTE ALCOI-ALACANT. Actualment es tarda quasi dues hores per a anar a
Alacant per treball, metges, tràmits. 4
Construcció d'una piscina pública en el Viaducte. Terreny no ens falta i de serveis en canvi estem
més justos. 2 i 7
PISCINA COBERTA EN SANTA ROSA 2 i 7
Fer més segura per als vianants el carrer Sant Jaume, incorporant passos de vianants elevats o
qualsevol altre sistema 3
Instal·lació d'enllumenat, asfaltat i millora del carrer Camí Trencacaps 4
Renovació de la zona de joc infantil, en la Plaça Pintor Gisbert (Parterre), adaptant-la a les
necessitats actuals. 3 i 5
Punts de recollida de llibres i publicacions. Creació de ecobiblioteques públiques amb contenidors
per a reutilitzar-los 5
Llevar el trànsit desmesurat del carrer Casa Blanca per risc atropelle, ja han atropellat a una veïna 1
Realitzar en el solar situat enfront del col·legi San Vicente de Paúl un lloc per a aparcar vehicles. 4
Creació d'un mercat ambulant de cap de setmana (dissabte o diumenge) amb productes bàsics com
ara hortalisses i fruites i altres de tipus roba, calçat, etc 5 i 7
Adquisició per a posterior rehabilitació d'un habitatge obrer (Casa de 2 claus). Estan en risc de
desaparéixer. 8
Rehabilitació de fàbriques al nucli urbà com a habitatges socials, espais culturals, juvenils,
comercials... diverses zones 1 i 2

Fer accessible per als vianants la baixada en la zona recreativa del riu Riquer (Riverfit) des del barri
de la Zona Nord 4
Dotació de gronxadors, tire lones, llits elàstics, estructures fixes… per als patis dels centres escolars
5
Activitats en Centres d'Educació per a l'ensenyament i conscienciació sobre la tinença responsable
de mascotes. 3
Redacció Pla Director per a la rehabilitació i reutilització de l'abundant i ric patrimoni industrial
alcoià 1
Els criteris de no-viabilitat d'una proposta són els següents:
1. No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
3. Està duplicada: ja s'ha fet o serà feta per l'Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
4. No és competència municipal.
5. No es considera adequada o viable per part de l'equip tècnic municipal competent en aqueixa
proposta.
6. És considerada un servei bàsic que ha de prestar l'Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana.
7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses pluriennals que superen la campanya
dels Pressupostos Participatius. A més d'un impacte ecològic negatiu.
8. Està pendent de realització perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d'execució.

