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Proposta nº 1 

Títol de la proposta: Neteja dels carrers de les Urbanitzacions 

Proposta: Prec incloga en el Pressupost Municipal una partida per a la neteja 
rutinària dels carrers de les urbanitzacions amb una freqüència mínima trimestral i 
a més quan siga necessari per esdeveniments meteorològics extraordinaris, com a 
forts vents o tempestes. Les dates de neteja dels carrers haurien de ser 
programades i comunicades a les urbanitzacions. 

Avaluació técnica: Aceptada 

Com una primera aproximació dir que: 
En l'actualitat es fa una neteja com a mínim a l'any de totes les urbanitzacions, 
incloent l'esbrossat, bufat i escombratge manual i mecànic. Determinades zones, 
per la seua major afluència de gent i impacte tenen una freqüència major, com 
l'avinguda principal de la serra en tota la seua extensió. 
El cost de dos operaris tot l'any de dilluns a divendres, amb eines i vehicule són 
75.000 euros 

 

 

Proposta nº 2 

Títol de la proposta: Renovació /Rehabilitació de vehicle més antic de neteja 
desenvolupe urbà. 

Proposta: El vehicle que ha servit als alteans per a la neteja de la ciutat per dues 
dècades en actiu sense descans ens necessita… Un sol euro de cada ciutadà podria 
marcar un reconeixement molt merescut per a assegurar la continuïtat de la seua 
labor recolzant la necessitat més immediata de renovació a la seua indiscutible 
missió de seguretat i benestar social general. 

Avaluació técnica: no viable 

Motiu: no se ha especificado de que vehículo se trata.  
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Proposta nº 3 

Títol de la proposta: mercat lliure de plàstic 

Proposta: ser la primera ciutat lliure de plàstic. Suggeriria que l'ajuntament compre 
borses de cotó per a vendre a l'inici del mercat i en alguns llocs, perquè la gent puga 
comprar-les en lloc d'usar bosses de plàstic. Crec que seria interessant fer que 
l'escola d'art participe per a crear un disseny per a les borses. També, borses fetes 
de ganxo per a fruites i verdures, fetes per persones del *CEAM. Hi ha moltes 
alternatives que es poden usar en lloc de plàstic. Açò estalviaria diners a 
l'ajuntament per a netejar el desastre que deixa el mercat els dimarts. També seria 
una forma innovadora de reduir el plàstic i encoratjar a les persones locals a 
contribuir. És important prendre mesures per a eliminar el plàstic de la nostra vida 
diària, especialment perquè la major acaba en el mar 

Avaluació técnica: Aceptada 

 

 

Proposta nº 4 

Títol de la proposta: Rehabilitació casc antiu 

Proposta: En el casc antic, començant per les costes, s'instal·le canalització de gas 
natural (el més urgent), la fibra òptica, es renove la canalització d'aigua potable, es 
*sotierre tot el cablejat i renove prèvia revisió la canalització del clavegueram, que 
estiga en mal estat o tinga pèrdues. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: Pot contemplar-se la redacció del projecte complet però  la seua ejecució 
excedix en molt el presupost previst. 

 

 

Proposta nº 5 

Títol de la proposta: Retallar les despeses municipals per la llum 

Proposta: Fer detectors de moviment en tots els llocs on és possible per a tallar la 
llum en la nit quan ningú està en el carrer. És millor per als costos de l'Ajuntament i 
millor per a la contaminació lumínica i contribueix a la sostenibilitat d'Altea. 
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Avaluació técnica: No viable 

Motiu: S'ha plantetjat esta posibilitat per a zones perifériques del municipi o vies de 
conexió interurbanes però es considera que la tecnologia encara no està 
suficientment contrastada i a més té un cost molt elevat (plaç de recuperació de 
l'inversió >15anys) 

 

Proposta nº 6 

Títol de la proposta: contenidors avinguda la Nucia 

Proposta: l’Avinguda de la Nucia s’ha tornat una autopista, els contenidors de fem 
del carrer Polop no tenen ninguna manera d’accedir a ells si no és per la part 
asfaltada. Seria interessant poder accedir a ells des de la part de dalt 

Avaluació técnica: Aceptada 

 

 

Proposta nº 7 

Títol de la proposta : cobertura de fibra Bellaguarda 

Proposta: Visc a Bellaguarda, la resta d’habitants d’Altea poden gaudir de fibra, 
em diuen que és zona protegida, per les partes de casa passe nmés de 10 cables. 
No seria millor poder disposar de la fibra mentres arreglen el soterrament dels 
cables i disposarem d’una línea en condicions.   

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: D'acord amb la protecció com Bé d'Interès Cultural del Castellet de 
Bellaguarda, en l'entorn han d'evitar-se instal·lacions que pertorben la 
contemplació del ben. A més, com a part del Nucli Històric Tradicional, l'estesa aèria 
de cablejat per façana es considera incompatible amb el grau de protecció de 
l'àmbit (Bé de Rellevància Local). 

 

 

Proposta nº 8 

Títol de la proposta:Creació aula multimèdia de gestió municipal 
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Proposta: 15-20 ordinadors, en una aula amb cadires, taules, connexió a 
internet restringida i amb possibilitat d’imprimir pagant. Seria de gran ajuda a joves 
per cercar informació, per poder organitzar cursos, també cursos per a treballadors  
amb una quota simbólica. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: ja existeix a horesd’ara una aulad’informàtica a l’escola  professionald’adults 
(EPA) i també al Centre Juvenil s’acaben d’incorporar dos ordinadorsamb  la 
mateixa  finalitat de cercar informació…  

 

 

Proposta nº 9 

Títol de la proposta: bicis elèctriques per a la policía.  

Proposta: : Comprar 2 o 3 biciclete elèctriques per als policies locals. Estalvi de 
carburant, menys pol·lució, millora de l’estat físic i manteniment més barat 

Avaluació técnica: Aceptada 

 

 

Proposta nº 10 

Títol de la proposta:pistas vóley playa en Altea 

Proposta: Des de fa molt temps , la pràctica del Voley platja a Altea s'ha convertit 
en una utopia. La característica de tipus de platja d'Altea de cant rodat ha impedit 
crear una platja d'arena en condicions on situar pistes de joc per a la pràctica 
d'aquest esport. Per açò volem proposar la creació de 4 pistes de joc, com a mínim, 
en la nova platja de l’Va espigolar que pràcticament manca de jocs i instal·lacions 
per a la pràctica esportiva. A més, aquesta zona esportiva podria ser polivalent i en 
un mateix emplaçament poder practicar altres esports d'arena com futbol platja, 
handbol platja o tennis platja… simplement modificant els suports de les xarxes o 
porteries. La nova zona esportiva a situar aquestes instal·lacions seria molt prop de 
la desembocadura del riu Algar, on s'ha situat enguany el nou quiosquet, i lligada al 
passeig que existeix en aqueixa platja. És una zona poc usat pel grossor de les 
pedres i convertiria aquesta zona en molt transitada i utilitzada, sobretot a l'estiu, 
però també a l'hivern per les bones condicions climatològiques.  
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Avaluació técnica: Decisió del Consell de Participació 

Motiu: si per problemes amb Costes en esta zona no es pogueren posar, igual és 
més factible reacondicionar les ja existents.  

 

 

Proposta nº 11 

Títol de la proposta: zona d’oci riu algar 

Proposta:  Creació de zones d’oci familiar a les voreres del riu. Creació d’un park 
infantil .Creaciód’estructures de fusta per a fer ombra i col·locació de taules i cadires 
per a anar a dinar, berenar… 

Avaluació técnica: Decisió Consell de Participació 

Motiu: La proposta es podría fer i entraría dins del pressupost peròs’ha de parlar 
amb Costes, MediAmbient i Hidrogràfica. 

 

Proposta nº 12 

Títol de la proposta:Rutes Senderos Mamdem 

Proposta: Creació i senyalització de diferents rutes per a senderistes en l’àrea del 
Mandem. Creació de panels indicadors, punt de trobada… i enllaç al riu i al 
Poliesportiu 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: Ja existeix aquesta ruta i està senyalitzada.  

 

 

Proposta nº 13 

Títol de la proposta: la fuente del charco 

Proposta: Ara que es va a remodelar el passeig , l'aparcament del toll va a 
desaparèixer, ací presente una idea per a ajudar a mantenir el nom, aquesta seria 
la font del toll. Serviria per a atraure moviment en aqueixa part del poble, està prop 
de l'avinguda i quedaria cèntrica, molta gent passaria per ací i es podria convertir 
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en un punt de trobada de turistes i famílies. Estaria pegat a la platja pel 
que no seria cara reciclar l'aigua de la font cada 10 o 15 minuts, així no atrauria 
insectes ni es formarien colònies aquàtiques d'algues o molsa. A més, es podria 
incorporar a la “ruta de l’aigua d’Altea” i es convertiria en una zona molt visitada, i 
fins i tot una raó per a escollir Altea com a destinació vacacional. Aprofitant que la 
zona ja té un pla d'urbanització, es podria afegir aquesta font als canvis ja pensats 
per sobre del nou aparcament. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu:  El projecte de remodelació i ampliació del Passeig del Mediterrani es troba 
redactat i remès a l'organisme competent en matèria de Costas, amb el qual ha 
sigut consensuat, per a la seua tramitació i aprovació conjunta amb el projecte de 
regeneració de la platja. 

 

 

Proposta nº 14 

Títol de la proposta: Villa Gadea un escuela de primaria Waldorf 

Proposta: Propose una escola primària Waldorf amb el suport de l'Ajuntament. 
L'edifici buit de la policia en l'Olla podria ser donat per a construir una escola 
Waldorf. És important que els xiquets tinguen l'oportunitat d'assistir a diferents 
mètodes educatius tradicionals. La pedagogia de Waldorf emfatitza el paper de la 
imaginació en l'aprenentatge, tractant d'integrar el desenvolupament intel·lectual, 
pràctic i artístic dels alumnes d'una manera holística. He sentit que Finestrat està 
donant terres per a la creació d'una nova escola primària Waldorf, i seria 
avantatjós per a Altea dotar també aquest edifici buit per a la creació d'una nova 
escola Waldorf. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: En Vila Gadea ja s'estan realitzant cursos com la Càtedra Enric Valor i el 
màster de Cuina. 

 

 

Proposta nº 15 

Títol de la proposta: Parc infantil de fusta per a totes les edats. 
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Proposta: Proposar una zona verda amb un parc infantil de fusta. El parc 
infantil tindria una tanca, com a protecció i diferents zones per a diferents edats. Hi 
ha molts exemples de camps de joc com aquest a Alemanya i Països Baixos. Les 
estructures estaria fetes de fusta, amb àrees per a desenvolupar les diferents 
capacitats, per exemple, un àrea amb diferents materials on els xiquets xicotets 
podrien caminar… roques, arena , aigua, trossos de fusta. Una casa de fades 
envoltada d'arbustos per a encoratjar la vida silvestre. Una tirona per als xiquets 
majors, gronxadors de diferents tipus: bebè, xicotets i majors. Seccions d'escalada i 
un àrea per a l'equilibri. L'ajuntament necessita proporcionar un espai obert per a 
crear aquest pati de jocs. Un dels llocs podria ser una possibilitat és una de les 
àrees d'estacionament prop de Palau. En cas contrari, un gran camp sense usar 
seria una ubicació meravellosa . 

Avaluació técnica: Decisió  Consell de Participació 

Motiu: Remodelació de parcs existents o gestionar sol per crear nous. A mes de la 
despesa de la ejecució cal valorar l'import pel seu manteniment.  

 

 

Proposta nº 16 

Títol de la proposta: Festes per a tots 

Proposta: L'horari de les festes atenta a la salut dels ciutadans. Avui diumenge és 
el tercer dia on l'hora de finalització del tremend soroll de les bandes de música 
acaba a les 5 del matí, tot un excés festiu. Conec a altres veïns alguns amb fills, que 
ixen de la vila per a poder descansar. Cal fer conviure a la gent. Canvien l'horari , 
com s'ha fet en altres municipis. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: no entra dins del pressupostos  participatius, però de tota manera, ho 
traslladarem al departamento corresponent.  

 

 

Proposta nº 17 

Títol de la proposta: Arreplegada residus i vigilància. 
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Proposta: Propose la recollida de residus (concretament brossa) a la nit, 
ja que actualment s'arreplega al matí tenint en compte que existeix un col·legi i els 
carrers són estrets i ens demoren per a arribar a horari al treball. També seria molt 
interessant que la partida El Planet fóra una mica vigilada com qualsevol carrer del 
casc urbà. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: es passa la consulta a l'Empresa Pública i a Policia perquè es tinga 
constancia 

 

 

Proposta nº 18 

Títol de la proposta: formació cuina 

Proposta: formació de cuina per als emigrants. Ja que Altea és rica en turisme i 
hostaleria. Ajudar als empresaris d'hostaleria a ensenyar, a treballar en aquest ofici. 
Altea necessita bons professionals en cuina per al turisme internacional i nacional. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: La regidoria educació ha engegat un AULA DE CUINA MUNICIPAL en la qual 
s'imparteixen cursos d'iniciació dirigits a l'alumnat EIPS i IES d'Altea, així com 
cursos dirigits a la població en general ( cursos d'arrossos, menjar saludable, 
resposteria, cursos per a joves universitaris, etc… Amb la col·laboració de Creu Roja 
també es va organitzar un curs formatiu. 
Si l'interessat vol realitzar cursos de cuina i disposar d'una titulació homologada per 
a accedir al mercat laboral també pot dirigir-se als centres homologats de la 
Conselleria d'Educació, com per exemple el Centre de Desenvolupament Turístic de 
Benidorm que disposa d'un àmplia gamma d'accions formatives destinades a 
professionals de les empreses turístiques. 

 

 

Proposta nº 19 

Títol de la proposta: il·luminar el carrer partit de cap negret des del Portet fins al 
Convent de les monges. Sent un passeig molt utilitzat no té cap punt de llum. 
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Proposta: Il·luminar aqueix tram i així mateix posar rètols amb el nom de 
Partida Cap Negret en diversos punts del carrer doncs no figura en cap 
emplaçament. 

Avaluació técnica: Aceptada 

Motiu: Està en marxa. Ja es troba en fase d'autorització per part de COSTES. Data 
prevista d'actuació: finals 2018 o principis del 2019 

 

 

Propostanº 20 

Títol de la proposta: punt verd  

Proposta: Altea necessita un punt ver on poder deixar els residus que creem i no es 
poden reciclar en els contenidors habituals (verd, blau i groc), com puguen ser 
aparells elèctrics, restes de poda, escombres de les obres… crec que seria una bona 
idea perquà la gent abandona tots els residuos que no es poden reciclar en 
qualsevol punt d’Altea, embrutant així i donant una imatge lamentable.   

Avaluació técnica:  Consell de Participació   

Motiu: Ja s’està treballant en la búsqueda per situar eixe Punt Verd. 

 

 

Propostanº 21 

Títol de la proposta: Equips de calistenia 

Proposta: Creació d’una zona deportiva de calistenia en espai públic com per 
exemple vora al riu, prop del poliesportiu. 

Avaluació técnica: Aceptada 

Motiu: És una activitat que cada vegada està més de moda, pot ser si ho 
col·locarem al riu, com proposen, li donaríem vida al camí del riu. Pot estar valorat 
sobre uns 20.000€. 
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Propostanº 22 

Títol de la proposta: Oci nocturn juvenil 

Proposta: Crear projectes que fomenten l’oci juvenil (que no sols l’infantil, com es fa 
a dia de hui)dels jòvens alteans en espais municipals com el centre juvenil (música, 
discoteca…). 

Avaluació técnica: Aceptada 

Motiu: Ja s’està fomentant aquestes activitats, tot i que si el Consell de participació 
ho decideix, es pot incrementar aquestes activitats.  

 

 

Propostanº 23 

Títol de la proposta: Casa de l’aigua 

Proposta: reutilització d’estes instal·lacions per a ús municipal 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: ja està en marxa el projecte però per qüestions d’urbanisme que afecten a la 
casa del costat, fins que no acaben les obres no podem acometre nosaltres.  

 

 

Propostanº 24 

Títol de la proposta: Rehabilitació de l’escultura d’Arcadi Blasco dedicada a la gent 
de la mar i situà al final del Passeig Sant Pere a l’entrà del port. 

Proposta: Contractació del personal qualificat per a realitzar l’obra.  

Avaluació técnica: Aceptada 
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Proposta nº 25 

Títol de la proposta: parque entrenament Street Workout - Calinstenia 

Proposta:  utilitzar algun dels espais públics per a instal·lar un parc d'entrenament 
street-Workout. És una modalitat d'entrenament fucional basat en exercicis de 
gimnàstica artística que inclou acrobàcies i espectaculars moviments. Aquest 
entrenament de carrer és molt efectiu i permet als joves exercitar-se a un alt nivell 
sense cost, la qual cosa permet motives a realitzar exercicis a joves sense massa 
recursos. Existeix també un ampli fenomen esportiu al voltant d'aquesta disciplina i 
se solen realitzar importants esdeveniments que podrien atraure a molta gent. 

Avaluació técnica: Aceptada 

 

 

Proposta nº 26 

Títol de la proposta: Instal·lació d'un o diversos punts de recarrega públics per a 
cotxes elèctrics. 

Proposta: El creixement del parc de vehicles elèctrics a Espanya i en particular en 
les costa de llevant és cada vegada major, però ha d'anar acompanyat d’una una 
xarxa de punts de recarrega en la via pública perquè els usuaris d'aquests puguen 
desplaçar-se pel nostre poble sense por a quedar-se “tirats”. Cada vegada hi ha 
més turistes que es desplacen amb vehicles d'aquest tipus, i Altea no pot donar una 
imatge de subdesenvolupament tecnològic en aquest sentit máxime quan 
existeixen empreses especialitzades en aquesta tecnologia en l'àrea de la marina 
Baixa. 

Avaluació técnica: Aceptada 

Motiu: El pròxim any la Diputació d'Alacant financiarà projectes d'aquest tipus. Es 
té de redactar la memoria o projecte per estudiar els punts estratègics per situació i 
per viabilitat técnica 
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Proposta nº 27 

Títol de la proposta: camí que uneix 

Proposta: fer un camí peatonal que unixca Altea amb Altea la Vella i que estiga 
alumbrat per poder passejar també de nit.  

Avaluació técnica: Consell de Participació  

Motiu: Enllumenar camí fondo? Podria estudia-se. Si es tracta de crear un altre 
deuria gestionar-se sol i dependria d'Urbanisme 

 

 

Proposta nº 28 

Títol de la proposta: un poliesportiu per a tots 

Proposta: milora de les instal·lacions poliesportives i que incloguen altres esports 
demandats com frontó, padel… les instal·lacions que tenim actualmente estan poru 
deteriorades i no permiteixen l’accés directe al ciutadà, sols als clubs deportius i els 
jòvens ens hem d’anar a un altre municipi per poder practicar fubol sala i paddel.  

Avaluació técnica: Consell de Participació  

Motiu: És una molt bona proposta però a dia de hui és inviable totalment. El 
poliesportiu d'Altea està ocupat al 100% per als entrenaments dels clubs esportius. 
Queda el Camp d'Altea la Vella, que tot i que té prou ocupació, encara es podria 
trobar alguna hora lliure.  

Respecte al Padel, s'està buscant alguna empresa que vulga fer-se càrrec de la 
inversió de les pistes que anirien a Altea la Vella, però per ara no s’ha trobat a 
ningú. Una pista està valorada entre uns 15.000 i 20.000, depenent de la qualitat. 

 

 

Proposta nº 29 

Títol de la proposta: camp de bàsquet a l'aire lliure 

Proposta: per a jugar a bàsquet de forma recreativa (sense federar ni participar en 
un club); existeix una única canastra en tot el poble. Aquesta canastra està sempre 
ocupada, ja que hi ha molts xiquets que passen l'estona tirant a canastra o jugant 
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partidillos. Aquesta canastra està ubicada en el fons del pavelló nou i 
compleix la seua funció, però és completament insuficient. Per tant, sol·licite la 
instal·lació de més canastres de bàsquet en l'exterior perquè xiquets, joves i no tan 
joves puguem gaudir del bàsquet. 

Avaluació técnica: Aceptada  

Motiu: A Altea no tenim espais per practicar esport lliurement, es podrien col·locar 
canastes al parc de la Carrasca, que hi ha una pista multiesportiva o pensar en 
altes zones, també es podria adequar una pista al Complex d'Altea la Vella. La 
proposta és viable, unes canastes no tenen un gran cost, sol falta trobar el lloc on 
posar-les.  

 

 

Proposta nº 30 

Títol de la proposta: millora i condicionament dels carrers del Casc Tradicional 
d’Altea la Vella. 

Proposta: condicionament de les instal·lacions d'escomesa d'aigua potable i sense 
evacuació d'aigües residuals en els carrers Sant Joan i San José del Casc Tracional 
d’Altea la Vella. Soterrament d'estesa aèria de la zona del Casc Tradicional d’Altea 
la Vella. Repavimentació dels carrers que conformen el Casc Tradicional d’Altea la 
Vella amb una estètica d'acord amb l'entorn. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: Pot contemplar-se la redacció del projecte complet però  la seua ejecució 
excedix en molt el presupost previst. 

 

 

Proposta nº 31 

Títol de la proposta: condicionament i millora de la zona aparcaments  de les 
Reboltetes d’Altea la Vella 

Proposta: condicionament del paviment. Asfaltat i senyalització de les places. 
Condicionament del lloc destinat als contenidors de brossa i reciclatge guardant la 
seua funcionalitat alhora que una certa estètica. Aprofitar una xicoteta zona que 
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actualment no s'usa d'aparcament per a crear una xicoteta zona 
enjardinada amb algun banc. 

Avaluació técnica: Consell de  participació – no viable  

Motiu: Propietat privà en règim de lloguer 

 

 

Proposta nº 32 

Títol de la proposta: condicionament de la carretera d'accés a la Serra Bernia 

Proposta: condicionament del vial d'accés a la Serra Bèrnia des de la carretera de 
Callosa fins a la zona recreativa. 

Avaluació técnica: No viable  

Motiu: Està en marxa. Es troba en fase de tramitació de la subvenció per part de la 
DIPU. Data prevista d'ejecució: Primer trimestre 2019 

 

 

Proposta nº 33 

Títol de la proposta: construcció de piscina recreativa en complex esportiva Joan 
Montiel a Altea la Vella 

Proposta: ampliació de l'oferta esportiva i d'oci del complex Joan Montiel d’Altea la 
Vella amb la construcció d'una piscina a l'aire lliure, aprofitant l'espai existent, per a 
ús esportiu i d'oci durant els mesos d'estiu. 

Avaluació técnica: Consell de  participació 

Motiu: Actualment és inviable, a banda de la piscina, necessitaríem un conserge 
fixe a les instal·lacions i poder sufragar tots els costos que tenen este tipus de 
instal·lacions. A més, l'obra s'emportaria el 100% o més del pressupost destinat als 
pressupostos participatius, però es podria mirar per altres pressupostos.  
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Proposta nº 34 

Títol de la proposta: millora d’accés Carbonera /Barranc dels Arcs. 

Proposta: fer voreres en tot el vial d’entrada al poble que compré ndes de la CN 
332 fins al barri de Carbonera , no devem oblidar-nos de la necessitat d’un carril 
bici.    

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: El citat vial haurà de ser urbanitzat com a part del Sector RS-7 Carbonera 
d'acord amb el planejament vigent. 

 

 

Proposta nº 35 

Títol de la proposta: pàrking vora la Carretera Nacional al’altura del port. 

Proposta: aprofitar l’espai que tenim entre la Carretera i baix del viaducte per 
asfaltar-ho i destinar-ho en un primer moment per a pàrquing aprofitant la 
proximitat del port solament ficant en els semàfors un pas de zebra, facilitant als 
ciutadans l’encreuament de la carretera per a poder baixar pel barranc dels Arcs al 
Port.     

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: Informe Urbanisme. Moltes dificultats. Afecta PGOU (zona urbanizable 
programada), ferrocarrils, fomento (N-332) i confederació hidrogràfica (barranc dels 
Arcs 

 

 

Proposta nº 36 

Títol de la proposta: canvis en l’accés a la carretera general des de baix viaducte.  

Proposta: llevar el semàfor que hi ha actualmente en l’accés a la carretera en 
direcció a Benidorm canviant-lo per un de precaució, i fer en el vial que hi ha ara, un 
carril d’acceleració, això evitaría llargues cues que es formen en les hores punta.    

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: competències de Carreteres i Foment.  
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Proposta nº 37 

Títol de la proposta: plantar arbres en la Plaça europa.  

Proposta: obtindre ombra en una plaça molt solejada, introduir elements que 
miloren l’estètica de la plaça utilitzant la naturalesa. Selección dels arbres per part 
d’entesos atenens a qüestions com que no embruten, que siguen espècies 
autòctones i que no necessiten massa aigua.     

Avaluació técnica: Acceptada 

 

 

Proposta nº 38 

Títol de la proposta: millora del carrer Camí de l’Algar, davant del poliesportiu 

Proposta: protegir els vianants dels vehicles motoritzats, distribuir la zona 
d’aparcament de manera que no dificulte la circulació de vehicles per este carrer, 
atés que la circulació per esta via, descongestiona la carretera N332, permetent 
que des d’algunes zones d’Altea es puga accedir al centre urbà i al casc antic sense 
ciurcular per la carretera. Evitar accidents, tant entre vehicles co entre estos i els 
vinanants.  

Avaluació técnica: Consell de Participació 

Motiu: Realitzar una vorera on ara hi ha una zona de pas de vianants pintada al 
terra. Prohibir l'aparcament a la zona de terra de la part frontal del poliesportiu (hi 
ha un aparcament a tan sols 50 metres) Ampliar, dins de lo permès, la zona 
asfaltada per facilitar el trànsit de vehicles, ja que és una via de doble sentit  Amb 
tot açò milloraríem molt la zona, però es necessita projecte i demanar permisos a 
les àrees d'Urbanisme i Medi Ambient de la Generalitat i també a la Confederació 
Hidrogràfica, ja que està afectat pel riu.  
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Proposta nº 39 

Títol de la proposta: clavegueram en la Partida Planet  

Proposta: creiem necessària la contribució de l’ajuntament per a que amb ajudes 
europees o sense elles, odem emprendre l’obra necessària per a proveïr-nos de 
clavegueram a més de dues-centes cases i apartaments, contant també am un 
col·legi que alberga diàriament més de dos cents xiquets.  

Avaluació técnica: no viable 

Motiu: Excedeix el pressupost 

 

 

Proposta nº 40 

Títol de la proposta: projectes educatius “Conoce tu Ayuntamiento” i “Club del 
ocio”  

Proposta: Coneix el teu ajuntament és una activitat que té com a finalitat acostar la 
institució municipal a la població i donar a conèixer els serveis fonamentals que 
presta als ciutadans. El Club de l'Oci, és una servei que s'ofereix als xiquets i joves 
amb diversitat funcional amb la finalitat de generar oportunitats per a aprofitar el 
seu temps lliure mitjançant diverses opcions i tipus d'oci , realitzant activitats 
inclusives, afavorint el seu desenvolupament personal… 

Avaluació técnica: No viable dins del format pressupostos participatius 

Motiu: no entra dins del format però son dos projectes molt bonics i es portaran a 
terme des de la regidoria de participació ciutadana.  

 

Proposta nº 41 

Títol de la proposta: ampliació zona verda i accessos “plaça de l’aigua”. 

Proposta: Es proposa que que el conjunt de solars (Pont de Montcau 9-A, Pont de 
MOntcau 23 i Pont de Montacu 25) al costat de la zona verda de la Plaça de l’aigua 
i ajunte la denominada casa Benimeli, que aquest conjunt de solars siga adquirit 
per l'Ajuntament i passada a formar part del patrimoni municicipal a través de 
conveni urbanístic amb el propietari o fins i tot amb una expropiació forçosa i 
declaració d'utilitat pública… para d'aquesta forma ampliar la zona verda de 
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la*Plaça de l’Aigua i els seus accessos, millorar i augmentar els espais 
oberts, jardins i zones verdes existents a l'entorn del nucli històric tradicional 
d'Altea. 

Avaluació técnica: No viable  

Motiu: Els citats terrenys no són zona verda d'acord al Pla Especial del Casc Antic, 
tampoc s'ha proposat la seua qualificació com a tal en el Catàleg de Proteccions. A 
més consta sol·licitat informe previ a la Unitat de Patrimoni Històric-Artístic 
d'Alacant per a la realització d'obres consistents en edifici d'habitatges que és la 
destinació del sòl previst en el planejament vigent. 

 

 

Proposta nº 42 

Títol de la proposta: creació d'una incubadora de startups 

Proposta: reutilització d'un espai existent per a crear una oficina open space amb 
Wi-Fi d'alta velocitat que puguen usar start-ups en la fase inicial del projecte. 
Ajudaria a canviar el model econòmic del poble, atrauria talent i evitaria que una 
altra gent haguera d'anar-se a viure a les grans ciutats com València, Madrid o 
Barcelona. Amb un pressupost molt ajustat es podria convertir un espai inutilitzat 
en una oficina de 24 hores per a donar suport a emprenedors. 

Avaluació técnica: Acceptada  

Motiu: realment sols s'ha de trobar un lloc on ubicar-los i dotar-lo de infraestructura 
(ordinadors, taules, armaris, etc). En molts llocs s'han fet coses semblants, tipus 
'viver d'empreses'. 

 

Proposta nº 43 

Títol de la proposta: asfalt fono absorvente 

Proposta: asfaltar la travessia d’Altea amb fono absorvent per a reduir els sorolls 
molests de la via. 

Avaluació técnica: No viable 

Motiu: Domini Estatal (Ministerio de fomento) 
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Proposta nº 44 

Títol de la proposta: serra Bèrnia 

Proposta: asfaltar el camí de la Serra Bernia  

Avaluació técnica: mirar proposta número 32 

 

 

Proposta nº 45 

Títol de la proposta: ciència ciutadana 

Proposta: foment de la participació ciutadana mitjançant brainstorming (coctelera 
d'idees) en diverses àrees com els “valors positius de respecte, amistat 
intergeneracional, interès per l'ecologia, protecció del medi ambient, sostenibilitat… 
de manera innovavadora i saludable. 

Avaluació técnica: No viable dins format pressupostos participatius 

Motiu: La proposta és interessant i des de la regidoria de participació ciutadana es 
posarà en contacte amb la persona. 

 

 

Proposta nº 46 

Títol de la proposta: ampliació places aparcament a Altea la Vella 

Proposta: habilitar una nova zona d'aparcament a Altea la Vella, negociant amb 
els propietaris de la parcel·la situada en la Carretera de Callosa, entre la fleca i 
l'entrada al Camí de Santa Bàrbara. S'ampliarien les places d'aparcament a Altea 
la Vella en general i es donaria servei especialment als comerços de la zona a les 
persones usuàries del Col·legi Públic i Centre Cultural 

Avaluació técnica: Consell  de Participació 

Motiu: Gestiona el sòl urbanisme, es pot realitzar un projecte i mirar fer un lloguer 
com en altres zones de pàrking. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Excm. Ajuntament d’Altea 

www.altea.es 

  

  

Plaça José María Planelles, 1 

03590 · Altea · Alacant 
    

Tel.: 96 584 13 00   

Fax: 96 584 08 24 

 

 

Proposta nº 47 

Títol de la proposta: Creació de la infraestructura necessària per a proveir d'aigua 
potable als habitatges situats en la Partida Riquet d’Altea la Vella. 

Proposta: És una de les poques zones d'Altea que encara no compta amb una 
infraestructura necessària que puga subministrar aigua potable a les més de 50 
habitatges de la zona. 

Avaluació técnica: no viable 

Motiu: Excedeix el pressupost 

 

 

Proposta nº 48 

Títol de la proposta: Canvi de les baranes que estiguen defectuoses o en mal estat.  

Proposta: canviar les baranes que estiguen velles, o en mal estat per unes noves, ja 
que així donen una imatge més bona de cara al turismo i també per a nosaltres.  

Avaluació técnica: Consell de participació 

Motiu: es tractaria de fer un seguiment i un projecte per veure la quantitat de 
baranes i preparar un pressupost, que en tot cas, pensem que no excedria del 
pressupost.  

 

 

 


