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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2015 
 

ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL - PROPOSTES  D’INTERNET 

 

Data: dimarts, 16 de desembre de 2014  

Lloc : Sala de Comissions de l’Ajuntament d’Alcoi 

Assistents : 8 representants i la regidora i el coordinador de Participació Ciutadana. 

 

Propostes seleccionades que entraran a la papereta de la consulta: 

1. Construcció d’una vorera a la rotonda de la zona Nord (la que uneix el pont 
Paco Aura amb els Jutjats). 

2. Urbanitzar el tram de l’antiga via del tren entre el carrer Isabel la Catòlica i la 
zona de l’explanació del tren i crear un accés per a vianants entre el carrer 
Caseta Català i la baixada al carrer Font de Moya i el carrer Anselmo Aracil. 

3. Creació d'un Alberg Municipal on les persones sense casa puguen dormir, 
rentar la roba i dutxar-se. 

 

Altres propostes que no han sigut seleccionades: 

1. Dotar d’il·luminació l’últim tram de la via verd, entre el poliesportiu i la Canal. 

2. Comprar de un mesurador, per a saber la radiació de les antenes de la 
telefonia mòbil. 

3. Ajudar a la Protectora d’Animals i Plantes. 

4. Habilitar subvencions a fons perdut (o amb un tant per cent subvencionable) 
per a reformes interiors dels habitatges del centre històric (declarat BIC). 

5. Condicionament del carrer Caragol i de tota la vessant que dóna a la partida 
del Tossal. 

6. Fer nous vestidors per al camp Manolo Moreno, al poliesportiu Francisco 
Laporta. 

7. Neteja i condicionament del llit del riu Sèrpis des del pont de Cervantes fins al 
pont de Fernando Reig, a l’igual que està des del pont de Sant Jordi fins el de 
Cervantes. 

8. Zona per a gossos a la Zona Alta 

9. Actuacions urbanístiques en tot el carrer Entença: ampliació de les voreres, 
col·locació de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.), col·locació d’il·luminació 
viària tipus led, i instal·lació de ressalts per a reduir la velocitat dels vehicles. 
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10. Canvi de la caldera de gas natural per una caldera de biomassa i amb 
recolzament de plaques solars per al manteniment adequat de la temperatura 
del vas de la piscina i de la temperatura ambient, a la piscina municipal del 
complex esportiu “Eduardo Latorre”. 

11. Regular l’encreuament entre els carrers Barranc del Cint amb el carrer Teular 
del Llonganissero i el carrer Club Deportivo Alcoyano. 

12. Millorar les zones verdes i les voreres. 

13. Rehabilitar els parcs. 

14. Creació d'un banc d'aliments local connectat amb la resta de Bancs del Estat. 

15. Creació d'un menjador social amb preus molt reduïts (1-1’5 €) i amb aquests 
diners poder contractar i donar feina a un o dos cuiners que estiguen aturats. 

16. Centre esportiu polivalent amb sala de màquines i sales per diverses activitats 
(ball, aeròbic, etc.), a l’antiga Escola Industrial, al Viaducte. 

17. Rehabilitació, millores i posada en valor del barri de la Sang. 

18. Universitat popular o escola d'adults, especialitzada en coneixements de la 
branca d'humanitats, com història, filosofia, etc. 

19. Marcar un circuit urbà per a practicar running. 

 

Altres propostes no seleccionades per estar repetid es: 

1. Continuïtat per a vianants, des del carrer Ràdio Alcoi fins al carrer Perú. 

2. Col·locació de ressalts al carrer Entença. 

3. Rebaixar els ressalts de la Via. 

 

 

 

Alcoi, 16 de desembre de 2014  

 

 

 


