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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2016 
 

 

ACORDS DE LA ASSEMBLEA DE LA UIXOLA 

Data: dimecres 14 d’octubre de 2015, a les 19.30 h 

Lloc : Agència de lectura de la Uixola (Plaça Enric Valor, s/núm.) 

Assistents : 16 persones 

Propostes presentades : 30 en total, de les quals s’han seleccionat 5 que 
passen a la fase de valoració tècnica i econòmica. Si són viables es podran votar 
en la fase de votacions, del 16 al 30 de novembre. També es reserven 2 
propostes per si alguna de les 5 primeres no és viable.  

 

 

A) PROPOSTES SELECCIONADES: 

1. Construir un centre cívic per a l’Eixample en el magatzem municipal que es 
troba al carrer Víctor Espinós (segona fase) (5 punts ).  

2. Barri dels Clots: projecte de rehabilitació integral del barri, inclosa la xarxa 
d’aigua potable, el clavegueram i les voreres (4 punts ). 

3. Construir un parc infantil i una zona verda al carrer Font de l’Olivereta, al barri 
d’Horta Major (4 punts ). 

4. Reparacions al parc del Romeral: enllumenat, manteniment, pavimentació, 
senyalització (3 punts * ). 

5. Reparació d’alguns carrers que esvaren al barri de Santa Rosa, en especial les 
baixades del carrer Murillo al carrer Onil i al carrer Castalla (3 punts * ). 

 

 

B) PROPOSTES EN RESERVA per si alguna de les selecc ionades és inviable: 

1. Barri de Santa Rosa: col·locar enllumenat de baix consum, tipus “led” (3 punts ). 

2. Carril bici en tot Alcoi (3 punts ). 

 

 

C) ALTRES PROPOSTES QUE NO HAN SIGUT PRIORITZADES: 

 

1. Carrer Caseta Català: reposar els arbres secs d’aquest carrer (2 punts ). 

2. Habilitar una connexió per a vianants entre el carrer Ràdio Alcoi i el carrer Perú 
(segona fase) (2 punts ). 
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3. Ordenar el trànsit (rotonda) entre els carrers Isabel la Catòlica, Reconquista, 
Escultor Peresejo i Caseta Català (2 punts ). 

4. Barri dels Clots: reparació i adequació del parc infantil; col·locació de cartells 
“gossos lligats” i prohibició de jugar a la pilota; poda i adequació d’arbres i 
jardineres (1 punt ). 

5. Barri dels Clots: adequació de solars pròxims per a fer aparcaments (1 punt ). 

6. Barri de Santa Rosa: càmeres de vigilància al Romeral (especialment on es 
troba la zona de gossos) (1 punt ). 

7. Barri de Santa Rosa: prolongació de la vorera de baix del pontó de les Paüles, 
per a donar seguretat al pas dels vianants (1 punt ). 

8. Tractament per a no esvarar-se al carrer Isabel la Catòlica (1 punt ). 

9. Reparació de les rampes deteriorades als passos de vianants (1 punt ). 

10. Millorar l’accessibilitat de l’edifici de l’antiga Escola Industrial, actualment 
ocupada pel centre Orosia Silvestre i l’Escola de Belles Arts (ascensor, etc.) (1 
punt ). 

11. Millorar l’accessibilitat a l’Àgora, per l’accés principal de la plaça Ramón y Cajal 
(1 punt ). 

12. Cobrir la pista exterior del poliesportiu Francisco Laporta (1 punt ). 

13. La Glorieta: fer una zona temàtica del Tirisiti a la zona infantil del parc (1 punt ). 

14. Barri dels Clots: finalitzar la pintura viària als carrers del barri. 

15. Barri de Santa Rosa: reparació del paviment del carrer Joan Fuster i reordenar 
la zona d’aparcament (fanals, arbres, etc.) 

16. Barri de Santa Rosa: reparació de rampes de passos per a vianants, p. ex. a la 
Plaça Jordi Valor i Serra (davant C/ Castalla). 

17. Barri de Santa Rosa: habilitar un pas de zebra al carrer Mestre Ribera Montes, 
davant del Bar Diberi. 

18. Barri de Santa Rosa: col·locació d’arbres al C/ Mestre Ribera Montes, al costat 
de la parada d’autobús que hi ha al bar Diberi. 

19. Barri de Santa Rosa: col·locació de més papereres als carrers, i especialment 
al parc del Romeral. 

20. Rebaixar els ressalts del carrer Escultor Peresejo. 

21. Grades cobertes als camps de futbol del poliesportiu Francisco Laporta. 

22. Reparació de voreres del carrer Escultor Peresejo. 

23. Enllumenat uniforme del pont de Sant Jordi. 

 

 

* NOTA: propostes seleccionades en una segona volta per a desempatar. 


