
     
   Ajuntament d’Alcoi 
Participació Ciutadana 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  
Per al 2016 
 

PROPOSTES QUE ES PODRAN VOTAR  

DEL 16 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

NÚM. TÍTOL PROPOSTA COST 
APROX. 

1 
Ciutat : millores als parcs d'Alcoi, en concret en els de Cantagallet, Viaducte 
i Zona Nord. 

180.000 € 

2 
Zona Nord : substituir els plataners de l’Avinguda Joan Gil-Albert per altres 
arbres menys al·lèrgics i molestos. 

150.000 € 

3 
Zona Nord : millores als parcs infantils de la Zona Nord i Font Dolça 
(especialment per motius de seguretat). 

130.000 € 

4 
Ciutat : habilitar un pas per a vianants per baix del pont de Cervantes, per a 
completar el circuit del riu.  

110.000 € 

5 Santa Rosa : millores al parc del Romeral (zona infantil i ajardinament). 95.000 € 

6 
Batoi : substituir plataners del parc del carrer Montdúber de Batoi, i actuar 
en les voreres alçades. 

80.000 € 

7 Santa Rosa : millores al carrer Joan Fuster (la costera del Romeral). 65.000 € 

8 
Santa Rosa : millores d’alguns carrers que esvaren al barri de Santa Rosa, 
en especial les baixades del carrer Murillo al carrer Onil i al carrer Castalla. 

60.000 € 

9 Els Clots : actuació al clavegueram del C/ la Llibertat. 35.000 € 

10 
Zona Nord : ampliació de la vorera del C/ General Prieto que es troba al 
costat del parc. 

35.000 € 

11 
Zona Alta : millores en la zona esportiva del costat del dipòsit de l’aigua de 
la zona del Camí. 

30.000 € 

12 Zona Nord : ampliar la zona infantil del C/ Carmen Vidal. 30.000 € 

13 Batoi : millora de drenatge d'aigües pluvials al carrer del Xop. 20.000 € 

14 
Medi Ambient : actuació integral en el mobiliari del Racó Sant Bonaventura 
(accessibilitat i equipaments). 

20.000 € 

15 
Biblioteques : comprar 50 ordinadors nous per als usuaris de les 
biblioteques. 

13.200 € 

 


