
  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

VOTACIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS per al 2019

DNI:

PROPOSTES D’INVERSIÓ

NÚM. 
MARCA

3 (X)
PROPOSTA CATEGORIA

COST
APROX.

1 Fer accessible l'interior de la Font Dolça. INVERSIÓ 48.000,00 €

2 Condicionament de la teulada del poliesportiu. INVERSIÓ 50.000,00 €

3 Actuació, millora del carrer Mestre Espí. INVERSIÓ 48.000,00 €

4 Actuació, condicionament dels accessos a la ciutat d'Alcoi. INVERSIÓ 48.000,00 €

5 Reurbanització, actuació i condicionament del carrer L’Escola. INVERSIÓ 48.000,00 €

6 Substituir la il·luminació de la via pública per LED. INVERSIÓ 100.000,00 €

7
Adequació de les pistes forestals d'accés entre la Font del 
Quinzet, el Racó de Sant Bonaventura i la Via Verda i adequació
de l'àrea recreativa de la Font del Quinzet.

INVERSIÓ 40.000,00 €

8
Equipar a les associacions veïnals de projector, pantalla i 
megafonia.

INVERSIÓ 6.000,00 €

9 Situar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics. INVERSIÓ 59.000,00 €

10 Adquisició d'equipament per a activitats culturals. INVERSIÓ 80.000,00 €

11 Carril bici pel riu i aparcabicis per la ciutat. INVERSIÓ 60.000,00 €

12
Panells interactius en ubicacions municipals i ubicacions 
d'interés cultural.

INVERSIÓ 30.000,00 €

13 Actuació i condicionament del Parc de Batoi. INVERSIÓ 100.000,00 €

14
Tractament i eliminació del arbre "Ailant" (espècie invasora) en 
diferents punts del municipi.

INVERSIÓ 30.000,00 €

15
Introducció d'energies  renovables/plaques solars en 
instal·lacions municipals.

INVERSIÓ 55.000,00 €

16
Repoblar el vessant del Carrer Donya Amalia amb arbres 
autòctons amb la finalitat de millorar la sustentació del vessant. 

INVERSIÓ 18.000,00 €

17 Millores en el camp de futbol del Collao. INVERSIÓ 80.000,00 €

18
Instal·lació panell digital d'informació en la parada d'autobús de 
l'Hospital.

INVERSIÓ 10.000,00 €

19
Rehabilitació i adequació del Patrimoni Històric de la zona del 
riu Riquer. (Il·luminació, vegetació, restauració restes 
muralles...)

INVERSIÓ 180.000,00 €

20 Instal·lació de zones d'ombra als parcs infantils. INVERSIÓ 48.000,00 €

       Segueix darrere
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PROPOSTES DE DESPESA CORRENT

NÚM.
MARCA

3 (X)
PROPOSTA CATEGORIA

COST
APROX.

1 Realització d'una Fira Gastronòmica.
DESPESA
CORRENT

5.000,00 €

2
Campanya de conscienciació per fomentar que les 
empreses es preocupen pel medi ambient i la 
sostenibilitat.

DESPESA
CORRENT

18.000,00 €

3
Realització d'un estudi de peatonalització del Centre 
(permanent i estacional)

DESPESA
CORRENT

18.000,00 €

4 Campanya de difusió i sensibilització intercultural.
DESPESA
CORRENT

10.000,00 €

5
Campanya qualitat aigua potable d'Alcoi (Incentivar 
el seu consum, reducció de la utilització d'ampolles 
de plàstic)

DESPESA
CORRENT

20.000,00 €

6 Campanya de salut en l'esport.
DESPESA
CORRENT

15.000,00 €

7
Estudi de reutilització de la biomassa provinent de la 
massa forestal dels voltants, com a combustible en 
instal·lacions de calefacció municipals.

DESPESA
CORRENT

6.000,00 €

8
Realitzar una campanya ciutadana per fomentar l’ús 
de la bicicleta a la ciutat i, especialment, del carril bici

DESPESA
CORRENT

15.000,00 €

9
Redacció d’un Pla Director per a la rehabilitació del 
abundant i ric patrimoni industrial alcoià.

DESPESA
CORRENT

18.000,00 €

10
Campanya conscienciació cura del mobiliari urbà i 
parcs públics respectant al màxim l'entorn.

DESPESA
CORRENT

30.000,00 €

Requisits per a votar: estar empadronat/a a Alcoi i tindre 16 anys complits a data 1/11/18.

Important: Perquè la votació siga vàlida necessàriament s'hauran de marcar 3 propostes d'inversió i 3 
propostes de despesa corrent.

Protecció de dades: el seu DNI constarà en un fitxer la titularitat del qual és de l’Ajuntament d’Alcoi, i la seua finalitat és
permetre la votació de les propostes dels Pressupostos Participatius. Podrà exercir els drets d’accés, modificació i, si és
procedent, cancel·lació, tot enviant un escrit amb aquesta finalitat, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI a l’adreça
següent: Excm. Ajuntament d’Alcoi, Plaça d’Espanya, 1, CP 03801, Alcoi.


