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RESULTATS  
VOTACIONS  

Pressupostos Participatius 
Del 2 al 6 de març de 2015 

 
 
Votacions Pressupostos Participatius 2015  

Vots Presencials:  146  
Vots Online:  794  
TOTAL VOTS:   940  
 

VOTS  OPCIONS SÍ SELECCIONADES (fins a 400.000 €)  

284  Tractament per a no esvarar-se, a les voreres del centre (marbre) i a les del 
carrer Isabel la Catòlica (60.000 €)  

251  Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a poder fer concerts amb una 
capacitat de 400 persones (75.000 €)  

249  Habilitar un hort escolar per al col·legi públic Sant Vicent, als terrenys que es 
troben al costat de l’antic dipòsit d’aigua de Bellavista (12.000 €)  

245  Urbanitzar per a vianants la continuació del carrer Ràdio Alcoi fins al carrer 
Perú (12.000 €)  

241  Habilitar un Centre Cívic per al barri de l’Eixample i de Santa Rosa (241.000 
€)  

 

VOTS  OPCIONS NO SELECCIONADES  

234  Pla Integral d’Accessibilitat: estudi de la segona fase (arquitectura) i partida 
per a la seua execució (accessos a edificis, senyalitzacions, etc.) (96.000 €)  

214  Parc de Cantagallet i Parc de la Zona Nord: 1. Fer un procés participatiu per 
a decidir sobre els seus usos i equipaments; 2. Inversió inicial (71.150 €)  

167  Construir dos zones de passeig de gossos al Centre: damunt de 
l’aparcament del carrer Músic Gonçal Blanes i al barri de la Sang (43.000 €)  

128  Construir una pista coberta al camp de futbet del poliesportiu de Batoi, per a 
fomentar i millorar l’escola esportiva del barri (200.000 €)  

105  
Reparacions al clavegueram de Batoi: contractar un estudi dels desperfectes 
del barri i inversió inicial per a la primera reparació, la de la rotonda (50.000 
€)  

104  Construcció d’una vorera a la Zona Nord, en concret a la rotonda de la plaça 
Agustí Albors i al carrer Pare Poveda (10.000 €)  

88  Ressalts: reparació dels ressalts que es troben al C/ Oliver, Escultor 
Peresejo i Alacant (20.000 €)  

76  Av. Hispanitat: construir ressalts als passos de zebra per a reforçar la 
seguretat dels vianants (46.500 €)  
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Següent fase dels PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015: 

 
Després de les votacions, comença la 4a fase dels Pressupostos Participatius per al 
2015, l’execució i el seguiment de les propostes seleccio nades : 
 

1. Les propostes més votades, fins arribar als 400.000 €, passen al pressupost 
municipal, als departaments competents per a realitzar aquestes inversions. 

2. El Grup de treball s’encarrega del seguiment de les propostes. 

3. Quan les actuacions s’hagen realitzat el grup de treball es dissoldrà. 
 


