
 

 SITUACIÓ INVERSIONS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

          

C/ Major, 10, 2a – C.P. 03801 – Alcoi – Tel. 965 53 72 02 – A/e: participacio@alcoi.org – Facebook: Alcoi Participa 

ANY ACTUACIÓ SITUACIÓ 

2014 
Zones de passeig per a gossos i d’altres animals de companyia als parcs del Romeral, 

Barranquet de Soler i Zona Nord 
Realitzada  

2014 
Instal·lació d'energia solar tèrmica i caldera de biomassa al Poliesportiu Francisco 

Laporta i Camps del Serpis 
Realitzada  

2014 Urbanització bàsica del carrer Caseta Català. Realitzada  

2014 Reurbanització Placeta les Eres i voltants. Realitzada  

2014 Pla Integral d’Accessibilitat  Realitzada 

2015 
Tractament per a no esvarar-se, a les voreres del centre (marbre) i a les del carrer 

Isabel la Catòlica 
Realitzada 

2015 
Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a poder fer concerts amb una capacitat de 

400 persones. 

En execució / a la Illa de Rodes 

Es coordinarà a través del Consell de Cultura i 

serà gestionat municipalment. 

2015 Hort escolar CEIP Sant Vicent Realitzada  

2015 Urbanitzar per a vianants C/ Ràdio Alcoi Realitzada  
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ANY ACTUACIÓ SITUACIÓ 

2015 Habilitar un Centre Cívic per al barri de l’Eixample i de Santa Rosa 

En execució. Espai destinat a la Biblioteca La 

Uixola, quan l’Arxiu Municipal es trasllade a 

l’Illa de Rodes  

2016 Actuació integral en els equipaments del Racó Sant Bonaventura  Realitzada  

2016 Millores als parcs d'Alcoi, en concret en els de Cantagallet, Viaducte i Zona Nord Realitzada  

2016 Comprar ordinadors nous per als usuaris de les biblioteques Realitzada  

2016 
Habilitar un pas per a vianants per baix del pont de Cervantes, per a completar el 

circuit del riu 

En execució S’ha de licitar l’obra 

 

2016 
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 
Realitzada  

2017 Introducció del carril bici en la ciutat Realitzada  

2017 Habilitat zones d’aparcament en el casc antic de la ciutat aprofitant els solar existents 
En execució. L’obra ja s’ha licitat, esperant iniciar 

les obres 
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ANY ACTUACIÓ SITUACIÓ 

2017 Condicionament del carrer Sant Jaume i creació d’estacionament 
En execució. L’obra ja s’ha licitat, esperant iniciar 

les obres 

2017 Fanals intel·ligents led i/o amb tecnologies renovables. Pendent d’acabar el projecte 

2017 Creació d’espai per a distints esports urbans en la zona del llit del riu Realitzada  

2017 
Il·luminació dels túnels de la Via Verda en el tram comprés entre el poliesportiu i 

l’Estepar 
Realitzada  

2017 Instal·lació de semàfors adaptats per a persones invidents. Realitzada  

2017 

Hort escolar en el Col·legi Públic El Romeral 

Creació d’un espai d’horts escolars municipal en el Centre  d’Educació Especial– 

actuació complementaria 

Realitzada  

2017 Biblioteca infantil-juvenil en la zona Centre Realitzada  

2018 Condicionament d’una de les pistes del poliesportiu Caramanxell En execució, falta licitar les obres 
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ANY ACTUACIÓ SITUACIÓ 

2018 Posar jocs infantils adaptats per a xiquets/es amb diversitat funcional en els parcs Pendent d’acabar el projecte 

2018 
Recuperar basses, zones humides i sistemes de reg (davall el poliesportiu, bassa 

Xorrador, etc.) 

Realitzada. Algunes zones ja estan acabades i la 

resta en marxa. 

2018 
Rehabilitar o millorar les condicions dels monuments històrics i restaurar part de 

l’antiga muralla (zona Jutjats) 

En execució, el projecte ja està, falta licitar les 

obres 

2018 Biblioteca infantil-juvenil en la Zona Nord Pendent d’acabar el projecte 

2018 Campanya de conscienciació sobre valors cívics i de convivència Realitzada 

2018 Festival d’art urbà. Divulgació de l’art, la cultura i l’esport en aquest àmbit  Realitzada. La presentem el dilluns 

2018 Museus adaptats per a persones sordes i/o amb un altre tipus de discapacitats Realitzada 
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