
  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

PROPOSTES NO VIABLES

ID PROP.
ID PROP.

INCLOSES
DESCRIPCIÓ

MOTIU NO
VIABILITAT

1 -

Rotonda Zona Norte: Facilitar la circulación de 
vehículos en el cruce de las calles: Jordi de Sant Jordi, 
Fila Alcodianos B y Fila Marraskech, por la 
aglomeración de vehículos provenientes del polígono 
Cotes Baixes. Hispanidad y Jordi de Sant Jordi con 
una rotonda mejoraría el tráfico.

2

4 -
Reparació clots Avinguda Juan Gil-Albert: Asfaltar els 
clots que hi han en toda la Avinguda Juan Gil-Albert i 
pintar les linies del carrer

1

5 -
Finalitzar el bulevar: Finalitzar el tram de La Salle fins
el Collao

2,3

6 -

Urbanitzar la plaça Al-Azraq: Urbanitzar 
completament la plaça Al-Azraq, en tota la part del 
tren fins el col·legi José Arnauda, fer un parc o zona 
verda i a partir de la zona del jutgat asfaltar fins al 
caserna per a fer aparcaments públics

2,3

7 - Mes arbres a la plaça Enric Valor (Uixola) 3,8

9 8,11
Carril bici, Desde hospital a campo Collao, desde la 
Rosaleda al centro

3

10 -
Carril bici: Para facilitar el acceso a familiares y 
vecinos de la zona de Llometes-Salle proximidades 
que no disponen de vehículo propio

4

11 8,9

Carril Bici: Desde el campo de futbol hasta el hospital 
y también desde la rosaleda hasta el centro y cervantes.
Que una realmente para desplazarse por la ciudad y no 
usar el vehículo. Aparcabicis en lugares públicos, 
gimnasios, centros de salud y otros para aparcar las 
bicis de manera segura.

3

12 -

Creació d’una xarxa de carril bici que conecte Batoi-
Santa Rosa-Eixample-centre-viaducte-Zona Nord- … 
Que permitixca una movilitat real en toda la ciutat en 
bicicleta

3

13 -
Millora de vials i zones d’aparcament, M’agradaria 
que s’asfaltara en la seva totalitat la plaça Al-Azraq i 

3
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aixina com una vegada acaben les obres d’Entença, 
podrien asfaltar la continuació de la Avinguda Tirant lo
Blanc i el pont de la Vaguada

14 -

Rehabilitar carrer de Doctor Guerau: El carrer Doctor 
Guerau, sobre tot el principi del carrer, esta per 
rehabilitar. Les voreres amb les ratjoles soltes i 
trencades i la calçada amb desnivells que provoquen 
que quan plou es creen uns cumuls d’aigua que fan que
cada vegada passa un cotxe arruixe

2

16 -

Regenerar barrio El Partidor: Partida presupuestaria 
para elaborar y desarrollar una propuesta concreta y 
completa para regenerar integralmente el barrio, 
realizando un amplio diagnóstico del mismo con el fin 
de abordar su futuro de manera global, para fomentar e
impulsar su revitalización con actuaciones que primen 
y favorezcan el asentamiento de nuevas viviendas 
familiares, la implantación de nuevos negocios 
apropiados a la escala del barrio, ademas de espacios 
culturales y sociales, que, dada la proximidad de la 
universidad, será una zona idónea para la atracción de 
universitarios, población joven y emprendedores.

3

17 419,549

Museu permanent de maquinaria i utillatge industrial: 
A raó de la Fira Modernista i despres de visitar la 
mostra de maquinaria i utillatge textil a la EPSa em 
pregunte si no seria una bona idea la de gaudir d’un 
espai on es vetja reflectida la vida industrial pasada

2,3

18 -

Ampliació del museu Camil Vicedo: Passetge moltes 
vegades per Alcoi i em fa fastic vorer com está ple de 
enderrocaments. El museu guanyaria amb amplitud i 
peces que estan al celler verien la llum si tota la 
mançana es fera un edifici que guardaria l’arquitectura 
de la antigua Casa Consistorial

2

22 -
Fer un pavelló de bàsquet per a entrenaments en algun 
lloc de la població el mes cèntric possible aprofitant 
alguna infraestructura en desús. 

2, 4, 7, 8

23 -

Centro juvenil para la Zona Norte: Habilitar un espacio
con actividades por edades para los jóvenes de la Zona
Norte, creando de esta manera un ocio saludable para 
nuestros jóvenes

2

24 -
Circuit tancat per a la práctica del ciclisme: Zona 
tancada i balitzada per a practicar series de ciclisme o 
activitats escolars amb bicicleta

3
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26 -

Adeqüació zona activitats esportives: Fer una zona 
esportiva adequada per a exercir esports amb serveis i 
instalacions per a magatzemar elements i material 
(casetes, material de marcar)

3,4

29 -

Poliesportiu a la zona de Santa Rosa/Eixample: Una 
zona a on es pugen realitzar diferents esports amb 
vestuaris per a la juventut de aquesta zona. A la zona 
de la Colonia sería un bon lloc.

3

31 -

Llocs d’oci per a menors de 12 a 18 anys: Locals o 
llocs de reunió per realitzar activitats per aquesta 
franja d’edat. Llocs on ballar, relacionar-se, musica, 
sense alcohol ni tampoc fums

3,6

32 - Comprar cartas de juego para el local de los jubilados 3

34 -

Piscina del Preventorio: La piscina del preventorio es 
un lugar donde la gente podría disfrutar aún más del 
verano en Alcoy. Desconozco a quien pertenece, pero 
es una lástima que se encuentre en el estado que está 
¿No sería posible que el Ayuntamiento invirtiera en 
una rehabilitación y ofrecerla en una concesión?

5

35 36, 91, 200

Mejorar el parque existente en la calle Profesor Simó 
Alos, ya que cuando fueron terminados los edificios de
la entrada norte, las constructoras montan dicho 
parque, así y todo, cuando se inauguró ya era 
tercermundista. Las atracciones de hierro y el suelo de 
gravilla. Desde entonces muchos incidentes de peligro 
han sucedido, aclarar-se los terrenos de quien son 
propiedades es otro asunto, 15 años los cuales no 
hemos tenido ninguna mejora.

3

36 35, 91, 200

En el interior de la Font Dolça existen unos aparatos 
de uso deportivo los cuales son poco usados, además 
para ser usado por personas mayores tienen el 
obstáculo de subir escalera. La solución desde mi 
punto de vista seria: facilitar unas rampas de ascenso 
para minusválidos evitando dar una rueda al barrio 
para poder llegar a la parte alta. Los utensilios 
existentes los trasladaría al parque de Simon Alos. Un 
proyecto nuevo para dicho lugar, el cual este a la altura
de los que existen por el centro.

3

37 -

Recuperación de patrimonio histórico (no solo de la 
clase burguesa): Adquisición para posterior 
rehabilitación de una vivienda obrera del tipo “Casa de
Tanques” o de “Claus” propias de la sociedad alcoyana

3
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industrial de finales del S. XIX. El objetivo sería 
mostrar a la ciudadania a través de un espacio 
expositivo como eran estas viviendas y en que 
condiciones vivian muchos de nuestros antepasados. 
Es urgente preservar algún ejemplo de estas viviendas 
antes de que desaparezcan

38 -
Mejoras para la Zona Norte: Adecuación del anfiteatro,
quitar la arena, mejores accesos a minusválidos, más 
vestuarios adecuados.

3

39 -
Mejoras para la Zona Norte: Terraza centro social; 
Cerrar la terraza inutilizada y poder utilizar otra sala

4

40 -
Mejoras para la Zona Norte: Zona benisaido; Destinar 
una partida para la mejora de la zona

5

41 - Más aparcamientos en la Zona Norte 3

42 -

Mejora de la biblioteca de la Zona Norte: Separar la 
zona de informática y habilitarla como biblioteca 
infantil creando una separación y mejorando el 
servicio. Creando un area de estudio cualificada para 
ello

3

43 - Autobús per accedir al poliesportiu 1, 3, 4

44 - Habilitar solares abandonados o vacios 2, 3, 4

45 - Peatonalizar el centro 3

46 417 Zona Wifi gratis en todo Alcoi 2

47 -
Mejorar los elementos urbanos de la Calle Caseta 
Mascarelles y paralela, como aceras, carril bici, etc. 

1

48 - Cortar los árboles marcados de El romeral 1,3

50 -
Aprovechar el túnel de LaSalle para caminar y pasar 
en bicicleta 

3,4

52 - Canalización del agua del xop en Batoi 1

53 -
Estudi per a revisar el clavegueram de Batoi per a 
comprovar si els abocaments de la fàbrica del Serpies, 
necessita que es reforce 

3

54 - Decorar les façanes dels habitatges buits 4,5
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55 - Espais expositius a tots els barris 6,8

57 - Dotar de wifi a las asociaciones y a todo Alcoy 2,5

58 - Més dotacions als parcs per a fer activitats culturals 3

60 -
Creación de circuito de Automodelismo y buscar un 
nuevo recinto

3

61 - Construir un pavelló esportiu dins del casc urbà 2,4

62 - Campañas de educación vial y ciudadana 3

64 - Teatre a les escol·les 3

65 - Climatizar la piscina de Batoi 6

67 - Piscina climatizada en Santa Rosa 2, 4, 6, 8

70 -
Rocódromo y pista de frontón en el Barrio de Santa 
Rosa 

4,7

71 - Campaña para incentivar el uso del transporte público 3

72 412
Adaptació de l'accessiblitat dels carrers per a 
discapacitats i persones majors 

3

73 - Cambio de contenedores en el centro 3

74 -
Campaña para mejorar la conciencia cívica de la gente 
con mascotas 

3

75 -
Creación de aulas de la 3ª Edad para poder realizar 
yoga, baile, cocina, manualidades,etc. 

3

76 - Residencias públicas para las personas mayores 2

77 - Centre Social al Barri de Batoi en el antic cine 3,5

78 -
Adecuar locales para reunir a las mujeres mayores ya 
que ellas no tienen acceso común en las asociaciones 
de la 3ª Edad 

8

80 - Crear la figura Policia de Barrio 3

83 -
Creación de espacios de actividades empresariales para
jovenes aprovechando las naves industriales sin uso 

3

84 - Parc infantil en Batoi 3
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85 - Biblioteca en Batoi 4

86 - Dotar el parc de Batoi per a poder fer activitats 3

87 - Dotación de más papeleras en el parque del Romeral 1

88 - Construir un cementario para animales 4

89 -
Dotar mesas en los parques de la ciudad como zonas 
de merenderos 

1

91 35, 36, 200
Adequació del parque infantil de la Calle Professor 
Simó Alós 

3

92 222
Construir una rotonda a l'accés nord, a l'altura de Cotes
Baixes

3

93 - Rehabilitar la cava Simarro en a Font Roja 5

94 - Rehabilitar el Más de Tetuan 2

95 - Autobus urbà al Preventori 4,7

96 232
Augment de marquesines amb sostre en les parades 
d'autobusos 

4

98 -
Espai LAB" Formació Profesional. L'Ajuntament 
compra màquines i es treballa amb elles

4

99 - Més vigilància policial en el Centre i en la Zona Alta 4,6

100 438 Eliminar l'empedrat dels carrers 3

101 - Col·locar més arbres en polígons industrials 4

102 - Col·locar més arbres en el centre i la Zona Alta 4

104 -
Campanya de conscienciació a la ciutadania per a no 
tirer coses al carrer 

3

105 - Més instal·lacions de papereres en els barris i els parcs 1

106 - Papereres i bancs en la Zona Alta 1

107 114 Zones verdes i d'oci en els polígons industrials 3

108 -
Reparar bancs al voltant del Centro Social i Centre de 
Majors en la Zona Alta 

1

109 - Més autobusos xiquets que no contaminen 2

110 -

Recuperar la antiga senda que discurreix des de el 
carrer Forn del Vidre fins al naixement del Molinar 
vorejant el riu i passant per les antigues fàbriques. Dita
senda va etar operativa fins a la última gota freda i a 
dia d'avui, te trams intransitables.

4

111 - Més papereres 1

112 228 Ficar més contenidors 8
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113
217, 236,
247,267

Lloguer municipal de bicicletes eléctriques 4,6

114 107
Plantació d’arbres al polígon industrial Cotes Altes 
(extensiu als altres). No entenem perquè els polígons 
industrials han de ser deserts d’asfalt i formigó.

3

115 -

Creació de alguna zona verda d’esplai amb taules, 
arbres, font… Molts treballadors es queden a dinar i 
pensem que podria ser utilitzada per a relaxar-se durant
el temps de pausa (Al costat d’AdSalsa hi ha un petit 
solar abandonat propietat de l’ajuntament).

4

118 -
Millorar les comunicacions i el transport públic en els 
parcs naturals

4,7

119 - Facilitar la dotació de sòl industrial 7

122 -
Campanya per a la reducció de plàstics en aliments i 
aigua

5

123 -
Adequar la Via Verda amb un carril central asfaltat i 
els laterals de terra

3

124 - Rehabilitar el camí de El Molinar 4

126 -

Actuar sobre les propietats que te l’Ajuntament 
d’Alcoi en la colònia de xalets d’estiueig del Parc 
Natural de la Font Roja ja que es una necessitat i 
reivindicació històrica per a evitar que desaparega 

3

127 -

Actuar per a consolidar i recuperar paulatinament les 
propietats que té l’Ajuntament en el Parc de la Font 
Roja com son Cava Simarro i el Mas de Tetúan, ja que 
son patrimoni arquitectónic, cultural i etnològic 

4,5

128 -
Fer cursos i companyes sobre la conscienciació contra 
les agresions sexistes 

3

129 - Millorar la web TicketAlcoi 5

130 - Crear una sala de concerts 2, 3, 6

131 -
Fer més activitats culturals accessibles per a persones 
sordes 

3

132 -
Realitzacions d'obres de teatre i concerts accessibles a 
persones sordes 

3
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133 -
Més activitats culturals en llengua de signes i 
subtitulades

3

135 -
Més espais per a propostes culturals sense base 
associativa

4,7

136 - Cine subtitulat amb bucle magnètic 3

139 - Projecte de dinamització museística 7

140 - Premi de novel·la: Isabel-Clara Simó 3, 6, 8

141 - Programa d'integració intercultural amb tallers 6

143 -
Crear una marca identitataria per a les activitats d'estiu 
( Estiu Festiu)

3

144 -
Programes de llengua de signes en les escol·les 
infantils

8

145 - Adequar espais públics per a fer esport com el basket 3

146 -
Millorar les infraestructures deficients d'esports del 
Centre i la Zona Alta 

3

147 -
Construir infraestructures deportives en Santa Rosa ja 
que son inexistents 

4,7

148 - Augmentar els quilómetres del carril bici en tot Alcoi 3

149 - Construir pistes deportives en Músics Pérez Monllor 3

150 - Activar el trinquet del Camí per a la seua reutilització 3

153 - Creació d'un trinquet o frontó en el Parc del Romeral 4

154 - Instal·lació d'una pista de basket en la Font Dolça 4

155 -

Il·luminació dels tunels de la via verda des de 
l’poliesportiu cap a Xixona. Aquestos tunels són molt 
llargs i és fa molt complicat travessar-les sense una 
bona llanterna.

3

156 -
Realització d'un estudi per a la integració de la 
població flotant estudiantil 

5

157 -
Campanya d'informació educativa a l'alumnat 
universitari

5

158 -
Millorar i acondionar les pistes de tenis existents i 
crear-ne més

3,4

159 -
El camp de futbol de terra del Serpis està 
infrautitilitzat. Una solució és convertir-lo en pistes de 
Basket, futbet, etc.

5
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160 -
Distribuir nous espais per a pistes deportives: fútbol 
sala, basket, etc. Localitzades en el nucli urbà 

4

161 -
Rehabilitar alguna nau municipal en el nucli urbà per a
una pista de basket

2, 4, 8

163 - Col·locar canastes el llocs accessibles 3,4

164 -
Eliminar els problemes d'accessiblitat en les activitats 
dirigides a la 3ª Edat 

4

165 175,384
Fer mes zones de gimnàs urbà per a les persones 
majors 

3,8

166 - Adquirir més habitatges i dedicar-les a l'ús social 3

169 -
Eliminar els problemes d'accessibilitat de les persones 
en discapacitat auditiva 

3

170 - Més seguretat 4,6

171 190
Fer un estudi per a comprovar l'estat del clavegueram 
dels barris d' Alcoi

3

173 -
Adequar mes parcs adaptats per a xiquet i xiquet en 
diversitat funcional 

4

174 -
Sociatlizar els centres de majors per a que no soles 
siga un centre de jocs 

3

175 165,384
Instal·lació d'aparells de gimàstica per a majors en tots 
els parcs d'Alcoi

3,8

177 -
Campanya de conscienciació sobre la utilització dels 
gossos en vies urbanes 

3

178 391 Més rampes per als minusvàlids 3

183 - Construir un cementeri islàmic 2,4

185 - Millorar la infografia dels panells explicatius 1,8

186 - Millorar la instal·lació acústica de l'Agora 3

187 189,599
Instal·lar calefacció i refrigeració de l'Associació de 
Veïns de La Mistera 

4

188 -
Millorar l’accés a una connexió de la xarxa d’internet 
de qualitat, la qual no arriba en condicions a totes les 
zones del polígon.

5

189 187,599
Refrigeració, calefacció i ventilació en l'Associació de 
Veïns La Mistera

4

190 171
Realització d'un estudi sobre el clavegueram del Barri 
de Santa Rosa

3

191 -
Fer accessible l'ús de la passarel·la de l'entrada nord 
Cocentaina - Alcoi

3

192 - Arreglar les teulades del Barri Els Clots 5
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193 -
Zona peatonal amb pilons o tanques protectores en 
aparcament front a Colonia 

3

197 - Creació d'hotel d'entitats i associacions 2,6

198 -
Adaptació de l'edifici del viaducte per a un hotel 
d'entitats 

5

199 -
Millorar l'accesibilitat d'edificis: teatre Calderón, 
conservatori, Llotja, etc.

3

200 35, 36, 91 Adequació del parc del C/ Professor Simo Alos 3

201 -
Pienso fertilizado para que las palomas no se pueda 
reproducir 

3

202 -
Racó de Sant Bonaventura necessita papereres i una 
font

4,8

203 - Quitar los bolardos del carril bici 8

204 - Fumigar La Glorieta y Cervantes por los mosquitos 1

205 270 Cambiar los adoquines que esten sueltos 1

206 - Limpiar los márgenes que puedan causar incendios 3

207 - Papeleras en la vía verde 8

208 - Pla de Movilitat Urbana Sostenible 3

209 - Millorar la zona d'acampada en la Font Roja 3

211 - Rehabilitar El Molinar 3

213 Papelera exclusiva para chicles 8

214 - Mejorar el vertedero 7,8

215 -
Reemplazar las bolsas de plástico por bolsas de tela o 
cartón 

5

217
113, 236, 247,

267,
Alquiler de bicis 4,6

218 - Carril bici en tot Alcoi 3

219 - Paso de zebra en el puente de Fernando Reig 5

220 - Hacer talleres para reutilizar el plástico 8

221 - Millorar el aspecte de abandó que te El Camí 4

222 92 Rotonda en la Zona Nord 3

223 -
Hacer la Via Verda transitable en todos los tramos ya 
que hay partes donde hay grietas 

3

224 - Més arbres i vegetació 3

225 - Rehabilitació en el Castell de Barxell 5
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226 - Arreglar els forats dels tunels de la via 1

227 -
Promoure el reciclatge amb campanyes de 
concienciació 

3

228 112 Poner más contenedores 8

229 - Millorar la senyalització vial dels carrers 3

230 240 CarriL bici y bicis gratis por la Alameda " Alcoibici" 2,3

231 - TRAM 2,4

232 96 Tejado en las paradas del bus por si llueve 4

233 - Fuentes en la Via Verde 3

234 -
Limpiar los aseos del preventorio, además de poner 
más mesas y papeleras 

5

235 - Reformar la Vía Verde 3

236
113, 217, 247,

267
Fer un puesto de bicicletes per llogar, així es pot 
utilizar el carril bici 

4,6

238 Arreglar las aceras de El Camí 1

239 - Limpiar los chicles del suelo 3

240 230 Carril bici por Alzamora- Alameda 4

241 Comprar autobuses eléctricos 2

242 Arreglar la entrada de la Via Verda 3

243 Alargar más la Via Verde 3

244 Excursiones para jovenes en el medio ambiente 3

245
Autobuses eléctricos más adaptados para gente 
dependiente 

2

246 498 Más luz en los túneles de la Via Verda 8

247
113, 217, 236,

267
Bicis públicas 2, 4, 6

248 -
Bicis y patinetes eléctricos para poder utilizarlos en el 
carril bici 

4

249 - Campañas para promover el transporte público 3

251 - Habilitar llocs per acampada lliure 5

252 - Arreglar la subida del Chorrador y la Balsa 5,7

256 - Plantar más árboles en los parques, polideportivos,etc. 4,7

257 - Papeleras en la Vía Verde 8

259 -
En las calles centrales de Alcoy poner las flechas del 
suelo con luces LEDS

4

260 - Poner más fuentes en la Via Verde, Preventorio...con 8
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señalización 

263 - Campaña publicitaria para promocionar Alcoy 3

264 - Más rutas turísticas en Alcoy y más difusión de él 3

265 - Poner una acera debajo del puente de las paulas 3

266 - Campañas de reciclaje y sostenibilidad 8

267
113, 217, 236,

247
Alquiler bicis eléctricas 4,6

268 - Más limpieza en la Font Roja 7

269 - Actividades para hacer en el rio en canoa 4

270 205 Arreglar los adoquines sueltos de las calles 1, 3, 4

271 -
Cárteles alertando a la gente sobre el envenenamiento 
para los perros 

3

273 277 Santi Bertomeu en fiestas 5

274 418 Fuente en la zona de la marcha 4

275 - Puesto de la Cruz Roja en la marcha 5

276 - Festivales de música en Alcoy 3, 4, 8

277 273 Santi Bertomeu en las fiestas de moros y cristianos 5

278 279
Más aseos portátiles en las fiestas de Moros y 
Cristianos 

3

279 278 Poner más aseos portátiles para fiestas 3

280 - Cine a l'aire lliure als solars 4,6

281 - Semana de la moda 5,7

282 - Discoteca on pugen anar els menors de 18 anys 5

283 - discomobil el 9 d'octubre 8

284 - Centre de concerts 2, 3, 6

285 - Habilitar una zona como la marcha pero para menores 5
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de 18 años 

287 -
Espais públics per a tocar instruments per a que els 
veins no es queixen 

4

288 - Discoteca para +16 años 5

289 - Campanya en contra del masclisme en festes 3

290 - Concerts 3,7

291 - Fiesta del Café Licor 8

293 - Hacer festivales en verano 7

294 - Actividades culturales entre semana 3,7

295 - Discoteca municipal para menores de 18 años 5

296 - Organització d'events com concerts o batalles de rap 3

297 - Posar grades més grans en la Plaça d'Espanya en festes 3

298 - Cine de verano fijo y todo el año 3,8

299 - Publicidad de todas las fiestas alcoyanas por TV 3,8

300 -
Declarar Patrimonio de la Humanidad las Fiestas de 
Moros y Cristianos y la Cabalgata de reyes 

3

301 - Campaña de difusión de las fiestas a nivel autonómico 3

303 - Fomentar la Liga de Debate 5

304 - Concursos sobre culturla: arte, música… 4,7

305 - Más seguridad en las fiestas 3

306 - Recintos para eventos/festivales 3

307 - Programas para fomentar el valencià 3

308 - Excursiones para ir a la protectora de animales 5

309 - Más actividades fiesteras en la Plaça de Dins 3,8

311 - Exposiciones interesantes en la llotja de Sant Jordi 3,4

312 -
Potenciar o dar a conocer las fiestas para aumentar el 
turismo 

3

313 - Sorteo municipal de la cesta de navidad 8

315 -
Programas para fomentar la cultura, la música, danza y
el arte 

3
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316 - Sabados de verano poner un DJ en la Plaça de Dins 5,8

317 - Sala de concerts per a fer Jam Sessions 2, 3, 6

318 - Cine de verano en La Rosaleda 4

319 - Més difusió de concerts clàssics ( operes, orquestes…) 3

323 - Autobusos diaris al poliesportiu 1, 3, 4

325 - Campo de fútbol en el parque de Cantagallet 4

327 - Fer un centre esportiu en la zona d'Oliver 4

330 - Arreglar la piscina de El Romeral 4

331 - Posar més canastes repartides per Alcoi 3

332 - Parc de Parkour 4,8

333 - Construir un Paintball 3,4

334 - Construir un rocodromo 4,7

335 - Restauració de la piscina de Cantagallet 2

336 - Construir un karting 4

337 - Cesped natural en los campos de futbol 4

338 353 Piscina en el polideportivo 2, 4, 6, 8

339 -
Campo de césped natural en el polideportivo de 
Francisco Laporta 

4

341 - Diversidad de deportes como el rubgy 3,4

342 - Centro de ocio para los jovenes 3

344 - Hacer una zona deportiva en la plaza de Al- Aznak 8,9

345 -
Mejorar las instalaciones del Polideportivo Francisco 
Laporta

3,4

346 -
Más actividades para gente entre 16 y 18 años en el 
Centro Cervantes

3

347 - Actualizar libros juveniles de la biblioteca 8

349 -
Cubrir la pista de fuera del pabellón para utilizarla 
cuando llueva

3

350 - Escuela de piragüismo en el río Serpis 4

351 - Clubs de lectura para los jóvenes 3

352 -
Mejorar el estado de los vestuarios de Francisco 
Laporta

3

353 338 Piscina al poliesportiu 2, 4, 6, 8

354 -
Posar sostre a la pista exterior de fútbol sala al 
polideportiu 

3
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355 - Fer una pista de patinatge sobre gel 4

356 -
Deportes enfocados las personas dependientes con 
competiciones en Alcoy 

3,4

357 - Campo de rugby 4

358 - Autobus para ir a Francisco Laporta entre semana 1, 3, 4

359 - Charlas sobre sexualidad 3

360 -
Piscina o centro deportivo en la colonia de aviación de 
Santa Rosa 

3

362 - Pista de petanca 3,4

363 - Canchas de basket y fútbol en la plaza Al·Azrac 8,9

364 - Promocionar nous esports 3

365 - Sendes i pistes modificades per als ciclistes 3

366 - Convivencias con otros institutos 5

367 -
Fomentar los deportes poco conocidos desde los 
colegios 

3

368 - Mejorar la accesibilidad del polideportivo 3

369 - Ampliar gradas de El Collao 4

370 - Velodromo 4

371 - Cesped natural en el campo de Francisco Laporta 4

372 - Organizar torneos deportivos entre los colegios 3

373 -
Hacer concursos municipales educactivos y campañas 
en las que pueden participar en los colegios 

3

374 - Complejo deportivo/ocio ( karts, paintball…) 4

375 - Pista de badminton 3,8

376 -
Cambiar los campos de tierra del polideportivo por 
césped

5

377 -
Ampliar instalaciones deportivas que no esten 
relacionadas con el fútbol

3,4

378 - Aparcamientos en el hospital 2,4

379 -
Campañas para la concienciación del buen trato a los 
mayores

3

380 - Actividades para las personas con discapacidad mental 7

381 - Medios de limpieza para los excrementos de los perros 1

384 165,175 Parques para personas de la 3ª Edad 3,8

386 - Centre de salut en Batoi 3
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387 -
Poner barras de metal en las paredes en las cuestas con
más pendiente

4

388 - Limpiar los chicles del suelo 3

389 - Centre de desintoxicació 5

390 - Llocs on cuinar per a la gent necessitada 2

391 178 Més rampes per als minusvàlids 3

392 - Centre de la 3ª Edat públic 3

393 - Millorar la calitat de l'aigua potable 8

394 - Pla d'Accessibilitat per a millorar els edificis públics 3

395 405,411 Sonido en los semáforos 3

396 - Actividades en la ciudad para fomentar la amistad 7

397 -
Arreglar las aceras para evitar tropiezos de las 
personas mayores 

1

398 - Limpieza excrementos de las palomas 3

399 - Más actividades en los centros sociales de mayores 3

400 - Más campañas para donaciones de sangre 3

401 - Más aparcamientos para minusvalidos 3

402 - Puestos gratuitos de preservativos e higiene femenina 5

403 -
Fomento de pisos compartitos de estudiantes en 
personas de tercera edad

5

404 -
Basuras específicas para los extrementos de los 
animales 

8

405 395,411
Adaptar los semáforos para las personas con 
diversidad funcional

3

406 -
Promocionar excursiones para ir a colegios de 
discapacidad

5



  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID PROP.
ID PROP.

INCLOSES
DESCRIPCIÓ

MOTIU NO
VIABILITAT

407 - Juntar les llars d'ancians amb els jardins d'infància 2,8

409 - Visitas a centros de la tercera edad 7

411 395,405 Sonidos en los semáforos para los sordos 3

412 72
Revisar la accesibilidad a distintas zonas para la 3ª 
Edad como las rampas

3

413 - Hacer un albergue para la gente sin casa 3

415 - Activitats per a persones amb alguna discapacitat 7

416 -
Reforma de parques como el anfiteatro de la Zona 
Nord 

3

417 46
Wifi gratis en todos los sitios públicos como la zona de
la marcha, parque de cervantes, etc. 

2

418 274 Fuentes de agua en la marcha, en la via verde, etc. 8

419 17,549
Museo del téxtil o de la industria en alguna de las 
fábricas que ya no se utilizan 

2,3

421 - Plaça de Bous 5

423 - Semáforos LEDS 3

424 - Fer un parc de gossos en El Camí 4

425 - Bancs a Sant Antoni 3

426 - Papereres a Sant Antoni 8

427 - Piscina en El Camí 4

428 - Arreglar la piscina de las Paúlas 5

429 - Millorar el centro social de San Pancracio 5

431 - Crear centres d'acollida d'inmigrants 3

432 -
Poner aire acondicionado en la biblioteca de la Casa de
la Cultura 

3

433 - Més biblioteques 7,8
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435 - Parkings en el centro 3,4

436 - Ampliar la biblioteca del centro 3, 7, 8

437 - Arreglar parking de la Rosaleda 2,3

438 100 Sòl pavimentat i retirar adoquins del centre 3

439 - Dispensadores de pañuelos 8

440 -
Plan para restaurar las fachadas en mal estado de los 
edificios antiguos

3

442 -
Mejorar la aplicación del autobus ya que falla muchas 
veces 

5

443 - Ascensor en el polideportivo de Francisco Laporta 4,8

444 - Bancos en todas las paradas de autobuses 4

445 - Bancos en la Plaza de España 4

446 - Arreglar el Matadero 3,4

448 - Palacio de conciertos 2, 3, 6

449 - Fuentes de agua potable por El Ensanche 8

450 - Wifi en los autobuses 5

457 - Arreglar la piscina municipal del Preventori 5

459 -
Telesférico estético para el turismo desde el Baradello 
al Parterre 

6

460 -
Habilitar algún edifici per a tindre més aules al 
conservatori

4

461 - Poner circuito de bicicletas cerca del viaducto 4

462 - Reformatorio 2, 5, 6, 8

465 - Arreglar los bancos 1

467 - Bolera municipal 8

469 - Rehabilitar las casas abandonadas 2, 4, 5

474 -
Posar un autobús elèctric per poder-se moure pel 
centre a un preu molt baix.

2

477 -
Incorporació de papereres durant el recorregut de la 
Via verda.

8

478 - Eliminació del carril bici de la zona nord. 4,8

479 494
Dotar de màquines que et paguin o et facin un 
descompte (impost d’escombraries ect ..) per reciclar 
envasos o llaunes.

3
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480 -
Instal·lació d’una caldera de biomassa (si pot ser 
d’estella) per escalfar l’aigua de la piscina del complex
esportiu ‘Eduardo Latorre’ així com les dutxes.

4

482 -
Peatonalització del centre, eliminació de calçades i 
barreres arquitectòniques i col·locació d’arbres en 
aquestes zones de vianants.

3

484 -

Ampliar els voreres en Gongora, al tram entre el carrer
Entença il’Alameda, i deixar només dos carrils de 
Baixada, una amb dirección cap al pont de la Petxina i 
un altre cap al centri eliminant l’aparcament que hi ha 
al tram entre Entença i el carrer Cid, podent substituir-
se aquest per Aparcaments en bateria al carrer Joan 
Valls, al tram entre l’Alameda i el carrer Entença i 
deixar només un carril de pujada en aquest tram, ja que
la circulació és escassa.

4

485 -

Il·luminar tota la via verda que transcorre des Batoi 
fins al Poliesportiu, inclòs un túnel que és bastant llarg 
i no està il·luminat, ara que s’ha convertit en un carrer 
més de la ciutat per la quantitat de ciutadans que la 
utilitzen , és una llàstima que a l’hivern a partir de les 
sis practicament no s’utilitza i a l’estiu también 
s’utilitzaria de nit amb el bon temps. És podria 
Instal·lar 1 llum tènue que segueixi respectuosa amb el
medi ambient.

4

488 -
Arranjament voreres carrer José Ribera Montes (les de 
la part de la Colònia d’Aviació)

3

489 -

És una demanda que estem fent els veïns de la zona 
des de fa moltíssims anys. Fa anys, en el projecte del 
Bulevard que s’anava a fer allà en els anys 1990, que a
propòsit era preciós i que pensava en les persones, 
s’establien dues zones verdes a la zona de la via per 
complir els desitjos dels veïns i la absència total 
d’aquest tipus de zones al Barri de l’Eixample. Crec 
que ens podem beneficiar tota la ciutadania.

2

490 -

Condicionar la plaça d’Al-araq, fer un parc o al Menys
esfaltarla, perque a l’hivern amb la pluja i l’aire s’alça 
tota la pols i a els que vivim o treballem al voltant 
tenim tots els dies tot ple de terra. “

3

491 535

Reurbanitzar el carrer Gabriel Miró (ampliar voreres,, 
posa’t arbrat, asfaltar …) perque ara quedarà entre 
Entença i la vagua, un tros de carrer en Molt mals 
condiciones.

2
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492 -

Reordenar el tràfic de la rotonda de Gonçal Cantó. Si 
el carrer Salvador Allende anara a sentit contrari i el 
carrer Isabel II fora de doble sentit, hi hauría més 
fluidesa al tràfic de Santa Rosa.

8

493 -

Fer l’Avinguda País Valencià de doble sentit des de 
l’carrer Alacant fins al carrer Rogobert Albors. 
L’avinguda no et tant de trànsit i, aixi, podria 
simplificar-se l’accessibilitat al centri des de l’carrer 
alacant, sense haver de donar tota la volta als ponts.

8

494 479 Habilitar sistemes de recompensa directa per reciclar. 3

497 -

Com és va fer Evident durante tot el temps que el pont 
de Fernando Reig va estar tallat al trànsit, la zona de la
Beniata, Oliver i Carrers adjacents, pateix una manca 
de traçats alternatius, per tant pense que és el moment 
de crear un vial que unisca el carrer Alacant (La 
Beniata) amb els carrers de Isabel II o Maria Ràfols.

3

498 246

Il·luminació dels tunels de la via verda des de 
l’poliesportiu cap a Xixona. Aquestos tunels són molt 
llargs i és fa molt complicat travessar-les sense una 
bona llanterna.

8

499 -
Connexió peatonal segura entre Alcoi i Barxell-
Baradello-El Sergent

3,4

500 -

Remodelació de la zona d’aparcament c / Mestre 
J.Ribera Montes, 35 fins al túnel. Aquesta habilitació 
es deu a la confusió dels vianants ja que baixen de la 
vorera i impedeixen aparcar als vehicles marxa enrere.
La proposta per habilitar aquesta zona consisteix en: 
1. Eliminar la vorera actual i traslladar-la pintada, 
sense obra, a la part interior com al carrer escultor 
persejo 2-6.
2. Posar la zona d’aparcament en bateria entre la nova 
zona per a vianants i els carrils.
3. Estendre tota aquesta remodelació des de la porta de
la colònia d’aviació fins a gairebé l’entrada del túnel.
Aquesta nova remodelació és igual que la que s’ha 
realitzat al c / Escultor persejo num 2-6. És una 
actuació necessària per a totes

3
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502 -

Reurbanització dels carrers centrics (plataforma única i
més espai per al vianant). És tal la quantiat estudiants 
que transitin pels carrers propers a la Universitat que 
moltes voltes només a els queda anar per la calçada a 
causa d’l’estretor de les voreres, per tant la proposta és
la següent: Eliminar la Circulació als Carrers 
Bartolome J Gallardo (des de la Casa Verda Fins a 
l’EPSA), aixi com en Joan Cantó, (fins a 
l’Coservatori) i que els vianants puguen circular per un
carrer de Vianants, a l’estil del que és va a fer al carrer 
Sant Jaume, i canviant el sentit de la circulació al 
carrer Diego Fernando Montañés des d’Hisenda fins a 
Joan Cantó perque a els vehicles puguen licitar per 
aquest carrer des del carrer Rigoberto Albors fins per 
baixar per Joan Cantó, i eliminant l’aparcament a Joan 
Cantó.

2,3

504 -
Una passarel.la de vianants des d’Isabel la Catolica, 
fins carrer Sant Jaume

3

508 -

Habilitar zones d’aparcament exclusiu per a 
motocicletes i ciclomotors al centre urbà per incentivar
l’ús d’aquest tipus de vehicles en substitució de l’ús de
turismes.

3

510 -

Ja que han tret l’aparcament del carrer Entença i van 
habilitar un pàrquing al carrer Cid i veient que serveix 
de molt, podria mantenir aquest pàrquing públic per 
sempre

2,5

513 -

Les condiciones del clavegueram del Barranc de 
Trencacaps, al tram del carrer Montcabrer, són nefastes
i impròpies d’un país del primer món. El insuportable 
olor, mescla dels productes industrials i desfetes 
humanes, afecta Tant a la via verda com a barri de 
Batoi, especialment els carrers de Montcabrer i 
Alberri, maxime a primera i última hora de la jornada 
laboral. És un problema que tenim i reclamem des de 
fa decades sense ser escoltats. Problema agreujat des 
de l’Trasllat de la fàbrica ‘el Serpis’, en un Exercici 
d’incompetència municipal a l’permetre la construcció 
de tamany Teixit industrial en una zona que no te una 
infraestructura adequada. Duem decades demanant 
ajuda per un problema urgent.

1
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514 -

És molt necessari fer un plan per a que la zona alta 
damunt de la Glorieta, aixi com Sant Francesc i els 
carrers de pròxims recuperin els cases que són la 
nostra història is’omplin de Comerços i petites 
empresses que podríen acollir als estudiants que 
omplin la politècnica.

3

516 -

A causa que al carrer Isabel la Catòlica no baixen tants 
cotxes com perque hagin dos Carrils i que a els cotxes 
Aparcats a bateria en arrencar a els motors fan Fora 
tota su contaminació directament a la vorera perque 
segueixen Els vianants a els que respirin aquests fums, 
i ja que és un carrer Molt transitat per alumnes d’Horta
Major i Andreu Sempere, és podria modificar 
l’aparcament perque segueixi en cordó als dos costats, 
ampliant els voreres i deixant nomes un carril de 
Baixada Fins al carrer Cid, deixat 2 Carrils de Cid a 
l’Alameda, eliminant ací a els aparacaments d’un 
costat.

8

517 -

Per poder facilitar la Circulació de bicicletes i también 
patinets, a molts Carrers com ara el carrer Perú, Pintor 
Cabrera, Cid, Murillo, Lus Braille, Cronista Jordà, 
Ausiàs March, Terrassa, etc, Carrers Tots d’una 
direcció mb un vehicle no olla Avancar a una bicicleta 
perque no hi ha espai encara que ho intentin, i com 
passa a Altres Ciutats és podria pintar a l’centri de la 
Calçada en roig un carril bici, i d’aquesta manera 
dissuadir al’automobilista que és posa nerviós al ver 
Davant del su cotxe una bicicleta i potser también un 
Patinet

3

518 -

Il·luminar el túnel del Preventori, un tunel en corba 
que quan estàs dins de i sobretot Quan circulis a peu o 
en bici, i de sobte sense ver el qual s’acosta sents el 
soroll d’un motor, t’emportes 1 ensurt que et paralitza 
o et fa perdre l’equilibri si circulis amb bicicleta, i 
tampoc estarí de mes posar dos espills per ver el qual 
se’t caura al damunt

5

520 -

Posar gespa, encara a els pipicans de la ciutat. Els 
gossos aixequen la terra que hi ha a córrer, a els entra a
els ulls, se’ls queda a la pell entre el pell. A més, Quan 
plou és fan uns tolls enormes de fang que durin dies.

4
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522 -

Proposo reestructurar el trànsit a l’Avinguda 
d’Andalusia i tornar-la a posar de doble direcció tal 
com estava abans de la construcció del carril bici. És 
una artèria principal que desvia molt de trànsit de 
l’avinguda la Hispanitat, una artèria principal ja de per 
si molt congestionada a causa del volum de vehicles i 
vianants que circulen per ella.

8

523 -

Crea una APP sobre RUTES RURALS i SENDES de 
la ZONA de L’ACOIÀ. Tindrà dues opcions: una 
dirigida al sector turístic i familiar i una altra dirigida a
professionals i / o esportistes. Els continguts de l’App 
es podran buscar dins d’uns paràmetres 
predeterminats: es podrà escollir el tipus de ruta, 
durada, dificultat, tipus de via, tipus de paisatges, etc. 
Les rutes portaran marcadors per poder-se posicionar 
tant pels diferents ‘checkpoints’ (repartits pels paradors
i zones de punt de control dispersats per la ruta), com 
per geolocalització. Des de la App es poden seguir les 
indicacions per completar la ruta, descobrir les 
meravelles del paisatge, pujar al núvol evolució i 
records, denunciar desperfectes. App participativa.

3,4

528 -

Tractament de l’aigua de la piscina del C.D.M. 
Eduardo Latorre amb raigs ultraviolat i/o ozó. Per 
evitar la gran quantitat de clor utilitzada actualment, 
perjudicial per a la pell i els ulls sobretot en els nens, 
així com per la gran quantitat de subproductes que 
genera el clor. D’aquesta manera es podria reduir la 
quantitat de clor utilitzada al mínim legal 
imprescindible, reduint el seu impacte sobre els 
usuaris.

8

529 -

Confecció d’un anell ciclista a la ciutat que estiga 
conectat amb eixides cap a Cocentaina, Banyeres i 
Alacant, i con los carrils bicis que hi ha actualment i 
que podria tindre diverses tipologies, Be a un costat de 
la calçada, o un carril compartit amb vehicles pero 
senyalitzat

3

530 - Plantació d’arbres en el primer tram de la via verda. 3

531 -

Atès que el tram entre Batoi i el primer túnel s’ha 
convertit en un desert per no tenir cap ombra, la 
plantació de dues fileres d’arbres en els marges, una a 
cada costat, solucionaria el problema. Suggeriria el 
pollancre com a espècie de creixement ràpid i fulla 
caduca, plançons barats i execució per estudiants en 

4
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una festa escolar. Només es requeriria regar-los els 
primers anys des de la font municipal existent a la 
primera zona de descans, amb dues línies de goters.

533 2

Crec que estaria Molt bé que ambdues parts de la via 
verda estigueren asfaltades, almenys des de Batoi Fins 
al poliesportiu ja que és on més gent la utilitza. Tot per
tal d’evitar la problemàtica actual bicis- Vianants, de 
fent que Tots circulàrem per la dreta.

8

534 -
Fer un espai verd a la zona de l’ecoparc i posar horts 
ecologics.

8

535 491

Actuació integral al carrer Gabriel Miró. Pavimentació
del costat dels nombres parells (zona del mur de 
Carbonell). Millora de la seguretat per als vianants i / o
ampliació de les voreres en la mesura del possible, al 
costat dels números senars que van des de la Vaguada 
al Carrer Sant Lluís Bertran

2

536 -

Adequació dels guals de les carreteres de la ciutat a les
especificacions que marca el BOE núm. 261, de 29 
d’octubre de 2008, ja que la majoria dels instal·lades, 
no compleixen la normativa i posen en desgast 
prematur, parts del vehicle com amortidors, rodes … i 
fins i tot la seguretat dels vianants en cas de frenada 
brusca per la sobreelevació fora de reglament que 
aquests tenen. Com a segona opció per complir amb la 
velocitat establerta dins de la ciutat, hi ha també altres 
opcions com els guals intel·ligents.

5

537 -

Facilitar un pas baix el pont de Maria Cristina unint 
L’Espai recreatiu de la Font del Moreno (pista de Santa
Anna) amb el circuit biosalidable del riu Riquer, 
evitant AIXÍ tindre que donar la volta per Cervantes i 
Baixar per la Fàbrica a riu.

3

538 - Fer un festival d’astronomia a sant antoni o font roja. 4

539 -

Habilitar un espai per a poder fer concerts a la zona 
urbana d’Alcoi. Explicació: Aquesta proposta respon a 
una demanda de diversos col·lectius de joves i músics 
que veuen la necessitat de dotar Alcoi d’un espai 
cobert per a poder fer concerts. És tractaria sobre 
llogar una nau industrial, habilitar-la, fer 1 projecte 
Tècnic, demanar l’oportuna llicència d’obertura i posar
totes els mesures legals i de seguridad necessaries.

2, 3, 6
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540 -

Intentar fer un festival de música urbana (rap, Regge, 
musica en valencià ….) ja que avui en dia tots els 
joves escolten aquests tipus de música o semblant, en 
poblacions veïnes ja existeixen aquests tipus de 
festivals i triomfen, per això el proposo a la ciutat 
d’Alcoi ja que penso que aquesta ciutat té potencial i 
podria sortir molt millor.

3

541 -

Creació d’un espai / escenari alternatiu en els festes de 
moros i cristians d’Alcoi, per a realitzar Actuacions 
Artístiques i Musicals gestionades per els asociacions 
culturals d’Alcoi, i així oferir actuacions de grups 
locals i Nacionals, de fent així més atractives els 
nostres festes i crean’t 1 lloc d’encontre popular per a 
Tots els Ciutadans i visitans d’Alcoi.

2, 3, 6

542 -

Creació d’un espai ‘BEN FET’ a alcoi per a poder 
acollir esdeveniments culturals, i així recolçar a les 
Diverses asociacions culturals i Col.lectius del nostre 
poble a dessenvolupar Actuacions, concerts …. etc així
com poder Rebre giris d’artistes Nacionals o 
internacionals a nostre poble.

2, 3, 6

543 -

L’estiu a Alcoi sempre s’ha caracteritzat per una cosa 
para los joves: calor, temps lliure i ‘Poc que fer’. Per 
aquest Motiu, un bona opció per a la nostra ciutat seria
celebrar un festival de música al qual és promocionin a
els grups de música de l’Alcoià així com l’respecte, la 
diversitat i la llengua valenciana.

6

544 -

Actuació d’art urbà en el mur de l’carrer Sant Jaume, 
just Davant d’l’Esola d’Arts. Recuperació del mural de
Raül Botella (Signat com Rabot) i Realització de nous 
mural a la resta del mur

4

545 -

Rehabilitació d’algun local o nau industrial de gran 
capacitat per a la creació d’un espai per a fer concerts, 
teatre, presentacions o qualsevol activitat cultural, i a 
mes a més aquest espai estiga dotat d’locals d’assatjos 
per a grups o ‘entitats quina finalitat segueixi la 
Difusió de cultura. Aquestes Associacions o grups 
podríen aportar a Alcoi a cambio de l’locals unes 
Actuacions culturals al servici de l’Ajuntament.

2, 3, 6
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546 -

FESTIVAL INTERCULTURAL 2018. Encontre de 
Col.lectius i individuals amb 2 Objectius:
1- Participació i compromís social per la convivència 
pacífica a través de la coneixença mútua.
2- Donar visibilitat a Propostes culturals que 
representin la diversitat de Bagages (història, llengua i 
identitats) dels residents a la ciutat d’Alcoi.
Fases del projecte:
1- Formació d’una Comissió organitzadora amb 
representació de Col.lectius i identitats socials 
diverses.
2- El.laboració del programa d’activitats.
3- Recerca de col.laboradors i Localització.
4- Distribució de medis i voluntaris per a 
l’organització del festival a grups, per a cada activitat.
5. ESPECIFICAR.
Totes les activitats seran accessibles i amb 
interpretació en llengua de signes. Amb la Finalitat de 
dinamitzar i Fer mes inclusives els festes d’Alcoi i 
aprofitant la diversitat musical de l’juventut de la 
població propose habilitar un lloc de concerts al centri 
per a les vesprades / nits dels dies de l’entrada i de 
Sant Jordi per que dj del municipi pugen amenitzar 
amb varis estils (hip-hop, dance, electrònica …). 
D’aquesta forma és dóna un Servei mes a Totes 
aquelles persones que venen de Fora o que no 
pertanyen a cap filà.

2,6

547 -

Actualment els sals expositives i museus més moderns 
s’han adonat que la nostra societat exigeix también 1 
cambio en la perspectiva a la qual a els proposen els 
exposicions al públic. Ens referim als més menuts de 
la casa, ja que ells són el Nostre futur , i educar-les 
amb sensibilitat i cultura deu de ser un fet en si mateix.
per Tant és Proposa destinar una part dels pressupostos
participatius per a poder desenvolupar un projecte 
educatiu de calidad, on Tots els xiquets pugen visitar 
Totes els exposicions i Gaudir d ‘Una proposta 
didàctica adequada .. (la Llotja de Sant Jordi, la Casa 
de la Cultura i la Capella, CADA,) Parlem de 20 
exposicions / any. Per a aquest projecte és podríen 
destinar per a Recursos Humans i Material didàctic uns
30.000 €.

2,3
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548 -
Cesion temporal de l’ajuntament de locals municipals, 
per a les filaes tancades per l’enderrocament del 
vessant del riu Bartxell fins a la seva reparació

3

549 17,419 Construir el museu del tèxtil paper i metal·lúrgia 2,3

550 -
Construir un monument en record de les víctimes de 
les dictadures comunistes

4

551 -
Organitzar el primer congrés nacional de municipis per
la unitat d’Espanya i contra el separatisme violent

8

552 -

Reutilitzar un dels edificis ‘antics’ i relativament 
cèntrics de la població (CADA, Escola Industrial del 
Viaducte, antic col·legi de les Paules …) si pot ser amb
una sala d’actes o teatre propi, per crear el 
Conservatori SUPERIOR de Dansa , augmentant els 
estudis actuals d’aquesta disciplina i preferentment 
sent que l’edifici aquest el més pròxim possible a 
l’actual Conservatori de Música per tal de mantenir la 
seva vinculació.

2

553 -

Alcoi sempre ha sigut 1 ciutat de cultura i diversitat. 
Crec que ara és el Moment de demostrar-ho, i què 
Millor manera que Recuperant 1 colos alcoià que duu 
massa anys dormit. Em referisc ni més ni Menys que 
l’Cinema Goya. La Proposta és senzilla: cultura, 
treball i multifuncionalitat. AQUEST edifici passaria a 
mans de l’Ajuntament lo qual s’encarregaria de crear 
un cinema públic (cultura) a un bon preu al qual és 
projectarien pel·licules de diversa índole però no 
comercials per tal de no competir amb el cinema ja 
existent. És tractaria sobre d’un Negoci público, amb 
empleament públic (treball) i que si conserva l’Seua 
estructura de teatre podria emprar-se per a diversos 
actes com recitals. concerts, premis, etc. 
(Multifuncionalitat).

2,5

554 - Creació d’una zona de boulder i escalada elemental. 4,7

555 -
Nova grada per al camp municipal del Collao a la part 
de Gol A, amb banys, cadires i accessibilitat per a tot 
el públic inclosa l’afició visitant.

3

556 -
Habilitación d’un vestuari per a mares i nadons menors
de 3 anys al CEM Eduardo Latorre

4

558 -
És podríen promoure mes activitats, tallers, llocs on 
puguen acuidir la joventut de la nostra ciutat.

3
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560 -
Campanya de conscienciació sobre la mobilitat 
sostenible a la ciutat.

3

562 - Posar un camp de bàsquet al poliesportiu 3

563 -

Col.locar a la ciutat cistelles de bàsquet 
antivandàliques per a potenciar la pràctica de este 
esport entre la ciutadania. Repartides als barris i en 
múltiples espais. 

3

564 -

La proposta que us present és la de l’aproximació del 
bàsquet a la població alcoiana. La creació d’un pavelló
público al casc urbá facilitaria i potenciaria la pràctica 
d’aquest esport entre Conselleria. La creació d’canxes 
de bàsquet ben preparades a la zona urbana d’Alcoi és 
la meua Proposta para los Presupostos participatius 
2019. La creació d’aquests espais esportius permetria a
tot a els que vulgueren practicar el bàsquet, fer-ho 
sense necessitat de Demanar permisos a Institucions 
privades o sense planejar-ho amb antelació. Amb tot 
açò, és normalitzaria i potenciaria aquest esport que 
tant de nivell te a la nostra ciutat i tant oblidat és troba.

4

565 -

A la zona nord no hi cap pista o zona habilitada per a 
jugar a bàsquet, a l’antic Miguel Hernàndez hi han 
unes pistes que estan abandonades a no és podria 
habilitar per a jugar o entrenar.

3

566 -

Es tracta d’un App per desenvolupar les capacitats 
curriculars i personals dels nens amb TDAH, que és un
trastorn que es caracteritza pel dèficit de concentració, 
impulsivitat i / o excés d’hiperactivitat per a l’edat del 
nen i necessiten una metodologia específica 
d’ensenyament . L’App disposarà d’unes eines 
específiques per ajudar-los en el seu dia a dia, com la 
creació d’un avatar. Ens centrem en nens amb edats 
compreses entre 3 i 5 anys per poder crear una 
metodologia de treball i una organització de les 
tasques, aconseguint així desenvolupar uns fonaments 
sòlids per a la seva formació amb el mètode ‘e-
learning’. Aquesta App estaria destinada per a escoles i
llars d’infants públiques així com a les mares i pares.

4

567 -

Instal·lar canastes de bàsquet en Diferents espais de la 
ciutat, adaptant el sol perque es pugna jugar. Tal com 
han dit que van a Fer a la zona del Camí, fer-ho en 
Altres espais.

3
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570 -

M’agradaria que al barri de santa Rosa, posessin un 
lloc per a estudis i activitats com el Orosia silvestre, 
doncs des santa Rosa ens agafa molt lluny a les 
persones que no conduïm.

8

571 -

Arreglar les pistes de futbol i bàsquet del cami (al 
centre de majors). La gespa del camp de futbol aquesta
aixecat i la pista de bàsquet aquesta a trossets 
literalment.

3

572 -

Disposar d’una zona d’Educació viària, com la que hi 
ha a les aules verdes, disponible per a tota la població, 
amb els seus horaris, personal corresponent, 
equipament adequat, i així poder facilitar l’accés a la 
formació vial i ampliar la diversitat d’activitats per a 
xiquets i joves

3

575 -
Companya per a informar dels perills de la ludopatia, 
l’alcoholisme i altres addiccions i que informi 
d’ofertes d’ocupació i reinserció social

3

579 -
Desratització a gran escala a l’alcantarillat i barrancs 
de tota la ciutat. De manera que pugna minvar 
significativament aquest problema a llarg termini.

1

580 -

Implementar a Alcoi el programa de l’OMS ‘Ciutats 
saludables’. Una ciutat saludable és aquella que dóna 
alta Prioritat a la salut en Totes els Actuacions. Més 
informació a: recs.es (Xarxa de Espanyola de Ciutats 
Saludables)

4

581 -

Crear un fòrum tècnic perquè jubilats dels sectors 
tèxtil, paperer i metallmecànic puguin compartir els 
seus coneixements i experiències amb persones que 
actualment treballen en aquests sectors i evitar la 
desaparició de saber fer.

3

582 - Erradicar els coloms 1

583 -

Crear una app perquè els ciutadans puguin indicar a la 
policia local punts de venda de drogues, presència de 
toxicòmans i altres incidències relatives a la seguretat 
ciutadana

3

584
Fer una piscina municipal a la zona alta en el terreny al
costat de les estatues.

2,6

585 -
Construcció de Paellers segurs en uns quants parcs 
d’Alcoi per a poder utilitzar-les tot l’any.

4

586 -
Pintar algun banc de la ciutat amb els colors de la 
bandera nacional

1,8



  
   

   

     Ajuntament d’Alcoi
Democràcia Participativa

ID PROP.
ID PROP.

INCLOSES
DESCRIPCIÓ

MOTIU NO
VIABILITAT

588 -
Que arreglin la piscina de santa rosa (les Paules), 
perquè és una piscina molt propera i gran per aquest 
barri. 

5

589 -

Pla integral contra el grafiti (antiestètic, tag o firmes) 
que embruten parets de propietats privades o 
públiques. Algunes mesures podrien ser: 1) Educació 
en col·legis del cost de neteja per a l’ajuntament / 
particulars, informar de les sancions i implementar un 
pla de sancions d’acord amb la realitat social dels 
infractors, com el canvi de sanció econòmica per hores
de neteja. 2) Implementar model d’aplicació 
progressiva de grafit-mural en places públiques (com 
en Isabel la Catòlica 36) que millori estèticament les 
places púbiques i tingui continguts culturals implicant 
l’escola d’art. Podria començar a la Uxola tapant els 
existents. . 3) Creació unitat de neteja de grafits 
antiestètics de places públiques.

3

590 -

Seria interessant disposar d’una altra piscina 
climatitzada a la ciutat, actualment només tenim la de 
l’escorxador i jo com a usuari habitual veig que està 
tots els dies al màxim. Cada vegada són més els 
usuaris que les utilitzen principalment per millorar la 
salut.

2,6

593 -

La meva proposta passaria per la “Adequació d’un 
espai (Ex, Teatre Principal) per a albergar projeccions 
cinematogràfiques en qualitat 4K (projector, pantalla 
…), així com una Programació anual de pel·lícules 
amb interès artístic i cultural.”. L’oferta 
cinematogràfica en el seu vessant cultural, independent
i didàctica a Alcoi és inexistent.

4,8

594 -
Incorporar llums al túnel del carrer enginyer Vilaplana 
amb el carrer Llençols

5

595 -

Una d’elles seria una piscina al barri santa rosa o Fer 1
va acordar amb el col-legi els Paules. Per Altra part, 
seria genial habilitar una zona de rostida orientada a un
ambient familiar (colònia d’aviació).

2,6

596 -

Estaria Molt bé que s’acondicionára el tram que va des
de Germaine de Cappucini Fins al carrer filà Verds, 
que hi haguera 1 vorera com calç, donat que, en altre 
costat no en hi ha i que és reguli el tema de 
l’aparcament doncs, si vas a peu, tens que anar fen un 
“eslàlom ‘ja que està plé de vehícles que destorben el 
pàs.

3
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597 -
Aplicar un tractament de sorrejat a les relliscoses 
voreres del centre de la ciutat perquè es pugui caminar 
sobre elles amb seguretat quan estan mullades

2

598 -
Regular el trànsit de la plaça d’Espanya de manera que
sigui com una rotonda, on tingui prioritat els vehicles 
que circulen per ella, per evitar embussos.

8

599 187,189

Equipar l’Associació de Veïns Santa Rosa La Mistera 
d’algun sistema de calefacció o refrigeració, ja que no 
es disposa de finestres en les que es pugui renovar 
l’aire. Per poder realitzar millor les activitats.

4

600 -

La meva Proposta és que s’obriga 1 picina municipal a
l’barri de Santa Rosa, tenin en compte Quant que la de 
l’colegui de les Paules aquesta totalment abandonada, 
o be la de la Colònia de Aviació, és una vergonya que 
el barri no tingui piscina, i que tingam que utilitzar la 
mes fotos de que és Batoi, que ademes és molt petita 
per abastar gent dels dos barris, ho he vist amb el meus
propis ulls aquest estiu, un remodelacio de la de les 
Paules seria el idòni, ha sigut la picina de sempre, 
esperi ho tingui el ajuntament a els seus pensaments, 
ara que venen eleccions i esteu a tutti plein amb tot, 
tingau en compte quant aço tambe, que per a nosaltres 
és important prr passar un estiu mes agradable!

2, 4, 6, 8

601 -

Caldria augmentar l’enllumenat especial de festes de 
Sant Jordi i de Nadal, al carrer Gonçal Barrachina, que
a hores d’ara, acaba a l’encreuament amb el carrer 
Casablanca.

3

602 -

Restauració, posada en valor i il·luminació ornamental
dels dos frescs / murals existents a l’entrada des de la 
plaça d’Espanya del passatge de Sant Agustí que 
condueix a la plaça de Dins.

4

603 -

La meva proposta és donar ús a un espai molt gran i 
que actualment està en desús a la zona del Camí. Em 
refereixo a les fàbriques a abandonades entre les carrer
Verge Dels Lliris i El Camí. Actualment crec que 
només estan actives les fàbriques de Tutto Piccolo. La 
resta de tot aquest enorme solar està en ruïnes, ple de 
runa i escombraries. Proposo que es construeixi un 
pàrquing per millorar el tediós tema de l’aparcament 
en aquesta zona. Un parc infantil. Un pipi can (tipus el 
del carrer Sant Joan) i piscina municipal.

2
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605 -

Pista gran, plana i totalmet llisa i sense rugositats (com
la del poli) per poder patinar en patins de quads 
(tradicionals de 4 rodes) o de línia a Santa Rosa. A 
l’Parc del Romeral hi ha una pista de bàsquet que 
podria haver servit también per patinar pero és tant 
rugosa i plena de clots que, o aquesta plena de Xarcos 
si plou o de pedretes, fulles i sorra, els quals fan que 
con los patins no gaudeixis gens ja que estàs pendent 
de no enxampar-ne alguna amb els rodes i Caure. No 
és podria arreglar o Millorar l’Paviment ?? Això del a 
els ‘gronxadors’ als parcs aquesta Molt bé però la gent 
més gran también ens agrada poder gaudir de l`esport 
envoltats de natura com podriem Fer en una pista 
multiusos llisa, plana i en condiciones a parc.

3

609 -

Transformar Alcoi a la Altea de les muntanyes, 
promovent, Ajudant i Posant facilitats per a que els 
comunidades de veïns o és Propietaris puguen pintar 
els fatxades de les cases de color blanc.

2, 4, 8

612 -
M’ agradaria que urbanizasen la plaça Al-Azrrac, o 
almenys que la asfaltasen íntegrament.

3

613 - Habilitació de l’antic cinema com a centre social. 5

617 -
Habilitar el parc de Batoi per a activitats culturals i 
lúdiques

4

618 -

La meva proposta és l’adequació del parc situat a 
l’avinguda Carmen Vidal. Més concretament, fer una 
ampliació a la part superior d’aquest en la qual es 
podria col·locar un sòl de seguretat i posar alguna 
porteria causa de la gran afluència de nens en aquest 
parc.

3

621 -

El parc que està situat entre General Prieto i Escultor 
Ridaura, ‘El Parc’, té el que al seu dia va ser una font 
preciosa feta malbé i bruta des de fa temps. Proposo 
recuperar-lo i que llueixi tan bonic com el del Panterre.

3

622 -

A la Hispanitat, Zona Nord, els cotxes van a 
moltíssima velocitat, no paren en passos de vianants, 
hi hauria alguna pobilidad de controlar la zona i posar 
guals en els passos de vianants, són moltes les vegades
que he vist possibles atropellaments, si us plau mes 
control i a l’estiu a les nits encara passen a mes 
velocitat..

2

624 -
Reparar parc de la part posterior del carrer Cami 
14/16/18 al costat del trinquet.

3
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