
Propostes preliminars al pressupost 2018 - Guanyar Alcoi

* Urbanisme

- Partida per a actuacions al Centre històric de la ciutat a través de la Mesa del Centre.

- Millora dels solars urbans i adequació per a convertir-los en zones verdes o llocs 
adequats d'esplai.

- Estudi per a la planificació com a zona preferent de vianants del centre històric.

- Partida per a realitzar actuacions urbanístiques subsidiaries.

- Execució de la primera fase del pla d'accessibilitat.

* Serveis públics

- Estudi per la recuperació del servei d'aigua potable d'Alcoi.

- Estudis per a la recuperació dels serveis públics.

* Manteniment infraestructures

- Augment significatiu de les partides de manteniment de voreres i carrers.

- Estudi sobre l'estructura del Pont de Sant Jordi.

- Adequació del pas de vianants Escultor Peresejo.

- Adequació del mur de la Beniata i revestiment adequat.

- Actuació d'urgència a la Font de Serelles.

- Millora i manteniment del capçal del riu Riquer.

* Educació

- Recuperació de les instal·lacions de la seu de la UNED.

- Creació d'una Aula mentor. Habilitació d'un espai perquè Alcoi siga un centre on 
poder fer els exàmens.



* Medi ambient urbà

- Augment significatiu de les partides de manteniment dels parcs i zones verdes 
urbanes.

- Concurs d'idees d'usos per a la revitalització de les zones verdes.

- Plantació d'arbres alternatius als plataners.

- Adequació d'espais per a gossos.

- Projecte Bosc urbà.

- Adequació de l'embassament adjacent al pont de Buidaoli i  la implantació d'un 
sistema per al manteniment de la qualitat de l'aigua.

* Memòria històrica

- Partida per execució de la llei de Memòria Històrica.

* Polítiques socials i igualtat

- Dotar del 0.7% (tal com diu la Llei) a l’àrea de Cooperació internacional.

- Creació d'un centre de majors.

- Creació de la mesa d'immigració.

- Realització d'una campanya de sensibilització per al foment de la integració social i la
prevenció de conductes racistes i xenòfobes.

- Adquisició de d'habitatges per a l'ampliació d'un parc públic d'habitatges per a 
lloguer social.

- Realització d'una campanya de sensibilització per unes festes lliures d'agressions 
masclistes.

- Adequació / adquisició del Centre Social de Santa Rosa.

- Servei de ludoteca per a activitats.

- Realització d'una campanya de conductes violentes en les relacions afectives.

- Realització d'una campanya informativa sobre els espais cardioprotegits.



* Energies renovables

- Realització d'un estudi per l’autosuficiència / autoabastiment d’edificis públics amb 
energies renovables i producció pròpia.

* Promoció econòmica

- Realització d'unes jornades sobre l'Empresa Participativa Integral implicant als 
treballadors i a les empreses.

-  Ampliació de les partides INMpuls per subvencionar la quota d'autònom a nous 
emprenedors, nous empresaris, per persones amb càrregues familiars i per empreses
que fomenten la conciliació laboral.

- Pla de foment del cooperativisme (fora del programa INMpuls).

- Pla d’assessorament i acompanyament de persones en atur.

- Realització d'una campanya per la promoció dels beneficis de la compra al comerç 
local i el consum de proximitat.

* Mobilitat

- Partida per completar el pla d'accessibilitat.

- Subvencions per a bicis elèctriques, kits de conversió o bicicletes simples 
condicionada a l’adquisició en comerços locals.

- Instal·lació d’aparcabicis.

- Creació d'un servei de bicicletes públiques compartides.

* Promoció de l'activitat turística

- Creació d'una ruta guiada urbana de restes arqueològiques.

- Edició d'una guia de restes arqueològiques urbanes.

* Joventut

- Creació d'un consell de joventut amb dotació econòmica pròpia.



* Esport

- Circuit per a corredors i a la pràctica d'esport al parc de Cantagallet.

* Salut pública

- Adquisició de desfibril·ladors per la creació de més Espais Cardioprotegits.

* Promoció de la cultura i equipaments culturals.

- Partida per al Consell de Cultura.

- Adequació d'un espai per fer concerts a l'aire lliure al parc de Batoi.

- Reforçament de les activitats culturals per als mesos d'estiu.

- Jornades de Street Art i Graffiti.

- Adequació d'un espai museístic per a exposició de paleontologia.

- Habilitar locals condicionats per als assajos i gravacions dels grups musicals locals

- Dinamització de les biblioteques de barri.

* Participació

- Augmentar la partida dels Pressupostos Participatius.

- Pressupostos participatius no exclusivament del capítol d’inversions.


