
     
   Ajuntament d’Alcoi 
Participació Ciutadana 

 
 

 
Carrer Major, 10, 2n –  CP 03801 – Alcoi – Tel. 965 53 72 02 –  A/e: participacio@alcoi.org – f: Alcoi Participa – t: @alcoiparticipa 

1 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2016 
 

 

ACORDS DE LA ASSEMBLEA DE BATOI 

Data: dimecres 28 d’octubre de 2015, a les 19.30 h 

Lloc : Associació de Veïns de Batoi (C/ Carrascal, 5) 

Assistents : 21 persones 

Propostes presentades : 20 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. Millores al poliesportiu de Batoi (sobretot pista, murs, etc.) (9 punts). 

2. Millorar la biblioteca del barri de Batoi (7 punts). 

3. Contractar l’estudi tècnic per al Pla Integral de Rehabilitació de Batoi 
(carrers, voreres, clavegueram, accessos) (7 punts). 

4. Millores i reparacions de voreres de Batoi que estan trencades pels 
arbres (4 punts). 

5. Urbanització del Sargento: construcció d’una pèrgola per a tenir un espai 
comú (3 punts) *. 

 

 

 

B) PROPOSTES EN RESERVA, per si alguna de les selec cionades és inviable 

1. Arreglar las façanes del barri (3 punts). 

2. Construcció d’un mur al carrer el Xop, a la part dreta, i fer una actuació 
per a canalitzar els pluvials (2 punts) *. 
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C) ALTRES PROPOSTES QUE NO HAN SIGUT PRIORITZADES: 

1. Actuacions de Benestar Social: fer un estudi de necessitats socials del 
barri, respecte a les famílies en l’atur, menjadors socials, llibres, 
medicines, etc. (2 punts). 

2. Rehabilitació o adequació de vivendes per a persones amb 
dependència, mitjançant un taller ocupacional (2 punts). 

3. Dotar al mercat de Batoi de serveis, cobertes, etc. (2 punts). 

4. Reparar el parc del carrer Serrella (2 punts). 

5. Sanejament del desguassos que hi ha a l’entrada del túnel de Batoi (2 punts).  

6. Asfaltar els carrers Serrella i Banyeres. 

7. Recollida de materials reciclables casa per casa, i fomentar el reciclatge. 

8. Més neteja al barri de Batoi. 

9. Renovació i canvi dels contenidors de la brossa. 

10. Zona per a passeig de gossos a Batoi. 

11. Pavimentar la part final del parc del carrer Fontanella. 

12. Assenyalar l’inici de la via verda. 

13. Crear un Centre Cívic a Batoi, a l’antic cine, per a tenir un espai 
dotacional per al barri, amb diversos serveis i usos (biblioteca, centre 
juvenil, actes culturals, concerts, titelles, teatre, etc.). 

 

 

 

 

 

* NOTA: proposta seleccionada en una segona volta per a desempatar. 

 


