
 

PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 

 

Proposta nº 1 

CARAVÀNING PÚBLIC 

 

Construcció d'un parc de caravanes de gestió municipal, amb serveis mínims de 

repostatge d'aigua i electricitat, dipòsit d'aigües brutes, dutxes i lavabos i vigilància. 

El parc serviria per a acabar amb el caravàning a zones on causen molèsties, controlar 

la pernoctació i l'ús dels espais públics. A més augmentaria el nombre de turistes que 

visiten i gasten a la població. Cal dir que els usuaris de caravàning tenen un poder 

adquisitiu alt, no es tracta d'un turisme baix cost. A Altea hi ha un dèficit important 

de caravàning de gestió provada, hi ha inclús qui tanca a l'estiu. Al final del Camí de 

l'Algar hi ha moltes parcel·les desaprofitades, fins i tot es podria crear una concessió. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

En aquests moments s’està treballant en un projecte a l’aparcament La Basseta. Si 

finalment s’opta per aquesta opció per a eixir a votació, podria ser viable pel que fa al 

tema d’ubicar les caravanes (amb un número com a màxim) i que es podria disposar de 

punt de recàrrega. 

 

Proposta nº 2 

ACCÉS A LA PARADA DEL TRAM DE GARGANES 

 

La proposta consta de fer un accés a la parada del Tram de Garganes des del 

Carrer Tapó de la Llimera o Carrer Vora la Via, perquè les persones que volen accedir 

des d'eixa part del poble, no hagen de creuar la passarel·la i accedir des de 

l'Ajuntament. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Ja hi ha un projecte i s’ha estudiat per part del departament d’urbanisme, tot i que 

pertany a una altra administració (per tant no entraria dins dels pressupostos 

participatius). Hem de tenir en compte que si s’adequa per un costat, s’ha d’eliminar 

l’altre. 



 

Proposta nº 3 

MÉS ESPAIS VERDS 

Fer espais verds on la gent puga anar a caminar/córrer, en bancs per a poder seure's a 

llegar i gaudir de la naturalesa. A més, posar bancs i taules de pícnic perquè la gent 

puga anar a dinar o sopar en família. 

Per descomptat, posar diferents papereres perquè la gent puga tirar la brossa als 

espais adequats. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Aquesta proposta sí que podria ser viable sempre que no s’entenga per posar-ho al Riu 

Algar. 

Actualment el Riu Algar es troba en procés de transformació cap a un estat més d'acord amb 

l'ecosistema que li correspon, àrees de ribera. Per això, des de l'àrea de Medi Ambient s'està 

invertint una mitjana de 15.000 euros anuals, per a fer treballs de recuperació de les zones 

més degradades. 

  

Concretament s'està invertint en el tram més transitat per les persones que gaudeixen 

d'aquest espai, des del Pont de la depuradora fins a la desembocadura a la platja. 

 

Des de l'àrea de Medi Ambient es pretén continuar, any rere any, fent els treballs que es 

contemplen en la “Memòria del Pla de Manteniment del Rio Algar” el qual segueix fidelment 

les recomanacions de la Confederació i de la Conselleria  

 

Proposta nº 4 

DISSIMULAR CABLEJAT I ANTENES DEL CASC ANTIC, BELLAGUARDA I RODALIES 

Els nuclis de població històrics del nostre poble cal que siguen preservats i s'ha de 

tindre molt en compte la seua forma i singularitat. Per açò caldria amagar tant com es 

puga tots aquells cables dels diferents servicis que travessen els carrers per tal que no 

siguen un destorb en la integritat de la bellesa de l'entorn. A més a més, caldria també 

millorar els carrers d'accés al Casc Antic, ja que són la primera impressió dels visitants, 

especialment pel que fa als carrers santa Teresa, Pintors, Carrasca, Bon repòs i Costera 

dels matxos (amb el transformador). Caldria també tindre en compte la situació de les 

façanes dels edificis i la col·locació d'indicadors de direcció al Casc Antic i a l'església 

per tots aquests carrers. 

 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

La responsabilitat d'ocultar el cablejat recau sobre les companyies telefòniques i elèctriques, 

l'Ajuntament d'Altea en aquest cas no pot intervenir. Però aquesta mesura es troba en el pla 

de ruta dels tècnics. Des de fa uns anys, s'han començat projectes complicats, per a millorar 

l'accessibilitat al nucli antic i de millora dels carrers. Però, hem de tenir en compte que són 

projectes molt costosos i lents. 

 

Proposta nº 5 

PONT DE MONCAU 

Propose que arreglen el carrer Pont de Montcau des de l'altura de la Biblioteca 

Municipal fins al Café Filharmònica, adaptant-lo amb rampes a tots els ciutadans. 

Aquest carrer no és apte a cadires de roda ni carrets de bebés, pel que tots aquells que 

l'utilitzen dia a dia hem d'anar pel mig de la carretera posant seriosament en perill als 

nostres xiquets i majors. A més a més, la càrrega i descàrrega no ajuda a la visibilitat 

dels cotxes que circulen, fent encara, si és possible, més perillós aquest tram. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

En el departament d’infraestructures disposen de memòria valorada redactada amb la 

solució tècnica a l’accessibilitat de la zona.  

 

Proposta nº 6 

ALTEA APOSTA PER L’ENERGIA SOLAR 

Instal·lació de panels solars fotovoltaics en tots els edificis públics per a autoabastir-se 

amb energia solar elèctrica. Apostar per una energia neta, renovable i infinita.  

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Estem estudiant instal·lacions per autoconsum energètic a l’edifici de l’Ajuntament 

(prou avançat) i en la coberta del pavelló garganes aprofitant que té també necessitat 

de renovació. El recent RD 244/2019, de 5 d’abril, que regula l’autoconsum aquesta 

vegada sí afavoreix aquest tipus d’instal·lacions amb un temps de retorn inferior als 10 

anys i amb ajudes públiques disponibles com per exemple del IDAE o IVACE que poden 

aplegar al 50% de la inversió. 



 

Proposta nº 7 

PROTECTORA D’ANIMALS PRÒPIA 

És imprescindible que Altea dote d’unes instal·lacions en condicions on els animals 

rescatats per organitzacions tals com SomGos puguen ser cuidats i recuperats amb la 

seua dignitat per a tindre altra oportunitat de buscar una casa i una família. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Des del departament de Benestar Social ja s’està invertint la quantitat de 70.000€, a 

hores d’ara, és inviable dins dels pressupostos participatius, perquè a banda de buscar 

el lloc, hi ha que adequar de material necessari i de personal, el que implicaria un cost 

al voltant dels 400.000€. 

S’estan estudiant diferents vies per portar endavant aquesta demanda. 

 

Proposta nº 8 

VERD QUE T’ESTIME VERD 

Som molts els pares i nens que cada dia anem caminant al col·legi el Blanquinal, molts que 

hem de caminar en alguns trams en fila índia per l'estretor de les voreres amb el risc (malgrat 

les tanques ja posades) que suposa una carretera amb bastant trànsit i pesat, però a més de 

tot això vivim en una zona privilegiada pel clima, tant és la calor que tenim que en els mesos 

de maig, juny, setembre i octubre és una tortura el camí de sortida del col·legi per aquesta 

calor. 

He observat que en algunes zones hi ha quadrats en el sòl on hauria d'haver-hi arbres que 

estan buits. 

La meua proposta és fer un camí cap a un col·legi de la manera més transitable, amb arbres 

que ens donen alguna ombra de les 12.30 a 15.00 hores (que són hores de molta calor) i si a 

més d'arbres les voreres es pogueren eixamplar per  tots els trams anar de la mà del teu fill 

seria meravellós. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Aquest projecte és molt complex, en un any és molt complicat poder desenvolupar-ho, al 

mateix temps, els  diners del  qual disposem en els pressupostos participatius és insuficient. 

Però els tècnics han deliberat que el que sí que és viable és plantar arbres i papereres. 

 

 

 



 

Proposta nº 9 

ACCESSIBILITAT CREUAR N-332 CARRER LA TELLA 

Necessitem URG tant per a regular el trànsit, ja que la velocitat és molt alta, hi ha frenades així 

com qualsevol dia lamentarem un atropellament a un vianant, un pas de zebra a l'altura de la 

C/La Tella per al seu torn els veïns i els nens del poliesportiu puguen creuar sense perill. 

Això portarà conseqüències el dia que passe alguna cosa, ja que s'ha donat diversos avisos. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Aquesta obra ja està prevista, disposem del permís de carreteres i es troba adjudicada 

a l’empresa concessionària del servei. Està previst que comence la setmana que ve 

amb una durada estimada d’1 mes. 

 

Proposta nº 10 

PARC DE CALL·LISTÈNIA 

Augmentar l'oferta en instal·lacions esportives gratuïtes al municipi instal·lant un parc 

de Cal·listènia en algun llocpúblic. 

Els i les joves del poble que practiquen aquestesport es desplacen a llocscom Alfaç, 

Benidorm, Calp, La Vila, La Nucia, que ja tenen instal·lacions comaquestes. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Els tècnics estan estudiant la remodelació de la zona central de l’Avinguda de la 

Comunitat Valenciana amb la intenció de dotar-la de zona de jocs infantils, exercici 

pels majors i un parc de cal·listènia podria cabre també. Ho tindrem en conter. 

 

Proposta nº 11 

MILLORA CAP BLANCH 

Cap Blanch és un barri privilegiat situat enfront de la mar però està abandonat: sense 

il·luminació pública, sense asfaltar i sense clavegueram on la mala herba, la pols i les 

escombraries es troben per onsevulla entre cases semi esfondrades. En ple segle XXI no hauria 

d'haver-hi cap barri amb aquestes característiques en cap nucli urbà de cap municipi, menys 

encara en la nostra bella Altea. 

Oferir els serveis públics mínims a aquest barri ja els veïns que aquí vivim paguem els nostres 

impostos municipals com qualsevol altre ciutadà d'Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 



 

Excedeix del pressupost. Pot anar fent-se alguna millora quant a il·luminació 

(instal·lació d’algun fanal). 

 

Proposta nº 12 

DINAMITZACIÓ PALAU ALTEA 

Pel·lícules en VO, teatre en valencià, obres d'artistes emergents gestionades baix 

entitat pública, amb preus d'entrades asequibles tots els caps de setmana. Donar 

sortida a un espai de tal envergadura per al poble! 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

El Palau Altea, ha canviat d’empresa privada, i la nova empresa sí que compta amb 

projectes per a fer  cinema. 

A hores d’ara ja hi tenim obres de teatre en versió original i teatre en valencià. 

El Centre Social i el Centre Cultural Altea la Vella ja realitzen cinema.  

 

Proposta nº 13 

AMB EL NOM D’ALTEA 

La meua idea és que es poguera crear un gran cartell, amb la forma, mida i colors que 

es creguera, per publicitar encara més el nom i la marca d'Altea. Com ja passa a ciutats 

com Gijón o San Sebastià, es converteix en un punt obligat de passada i fotografia per 

després compartir. Doble impacte, per un costat la publicitat extra de la marca Altea, i 

per un altre obligar a la gent a visitar eixe lloc de la localitat. Un emplaçament que 

veuria bé seria la nova platja d'Altea, ja que el nucli antic ja per si no és necessari 

donar-li més publicitat. La platja de l'Espigo, on estaba l'antiga rotonda seria un bon 

lloc. 

A més, l'idea, si així es decideix i és votada pels ciutadans, podría permetre un altre 

"foro" de participació, obrint un concurs per a crear eixecartell amb una 

xicotetadotació econòmica. La Facultat de BBAA tindria molt a dir en aquestaspecte. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 



 

Una proposta viable. Es podria ubicar a la rotonda del Palau / Rotonda del Diference / 

Plaça Europa. 

Es pot fer el concurs amb la Universitat de BBAA.  

 

Proposta nº 14 

CONECTAR LLUMS A SERRA 

Cada casa nova en la Serra d'Altea ha d'instal·lar un fanal. Aquestes no estan connectades 

perquè no hi ha cable disponible. 

No és clar si és obligatori instal·lar un fanal, però no hi ha cap cable on es puga connectar. Uns 

fanals han estat en peus durant molts anys i s'han oxidat abans que es puguen connectar. Això 

afecta la seguretat dels ciutadans. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Excedeix pressupost.  

Millores que s’han de portar a terme a les urbanitzacions mitjançant contribucions 

especials.  

 

Proposta nº 15 

CAQUES DE GOSSOS 

Han d'instal·lar-se rètols, amb una multa greu, si no s'eliminen els desfets del gos. 

Aquests senyals han de col·locar-se no sols a la ciutat, sinó també a la platja i a les 

urbanitzacions com Serra d'Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Campanya de sensibilització i multes. 

 

Proposta nº 16 

ACABAR EL TREN ELÈCTRIC I AMB MÉS HORARIS 

Els ciutadans d'Altea necessitem transport públic de qualitat, invertir en les obres del tren que 

porten anys paralitzades per a millorar la comunicació amb els pobles veïns. Molts de nosaltres 

no treballem a Altea i necessitem millors combinacions i horaris per a poder-nos desplaçar 

sense problema. A part de millorar la qualitat de vida al poble també apostarem per una Altea 

menys contaminada reduint significativament l'ús dels cotxes. 



 

Consideren si us plau el molt que milloraria el poble amb aquesta inversió. Gràcies per la seva 

atenció, una salutació. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Hi ha millores ja contemplades per part d’altres Administracions.  

És un tema molt important però que no entra dins del pressupost dels 100.000€ per als 

pressupostos participatius.   

 

Proposta nº 17 

VILLA GADEA 

Reconstruir i condicionar els bancals que hi ha al voltant de la casa de Gadea. 

Plantar gespa, fer màrgens nous... 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Proposta viable.  

 

Proposta nº 18 

ADEQUACIÓ SALA D’ASSAJOS 

La SRM Altea la Vella, sol·licitaadequar el seu saló d'assajos, propietat de l'Ajuntament. 

Proposem que l'airecondicionat/calefacció i el sistema d'alarma, siga independent al 

de l'Auditori del Centre Cultural. 

A part de la comoditat que suposaria per a nosaltres, pensem que seria una manera 

d'estalviar a la llarga, ja que quanestem al local d'assajos, solsnecessiteml'aire 

condicionar o la calefacció del mateix local, no de tot el Centre Cultural. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Està previst al pressupost municipal per 2020 el canvi de màquina del centre cultural d'Altea la 

Vella per la proximitat del final de la vida útil de la màquina. Aquest tema ja el coneixem i 

aprofitant aquest canvi sectoritzaríem les instal·lacions. 

 

Proposta nº 19 

MILLORA DEL BARRI DE CAP BLANCH 

Arreglar i il·luminar la senda de l'Ermita de Cap Blanch i el barri en general. 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Pel que fa a adequar la senda de l’Ermita si. 

 

Proposta nº 20 

MILLORAR EL BARRI DE CAP BLANCH 

Pense que el nostre barri està un poc abandonat, i tenim algunes necessitats bàsiques 

com per exemple enllumenat, arreglar sendes de pas, ficar alguns Fonts, tema de 

contenidors, etc... 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Excedeix pressupost 

 

Proposta nº 21 

MILLORA CAP BLANCH 

Millora partida i accessos, neteja i parcel·les, mitjans propis amb càrrec a propietaris. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Excedeix pressupost. Tot i això, s’estudiarà per part dels diferents departaments les 

mesures que es podrien portar a terme.  

 

Proposta nº 22 

REFUGI D’ANIMALS 

Un refugi condicionat per a tota mena d'animals abandonats. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 7 

 

Proposta nº 23 

SERVEIS A CAP BLANCH 

Dotar de serveis el barri de Cap Blanch, principalment d’il·luminació, que no hi 

ha cap fanal en tot el barri. 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 21 

 

Proposta nº 24 

UN CINE A ALTEA 

Altea té pocs llocs d'oci per als joves adolescents. Un cinema seria un lloc perfecte perquè els 

adolescents pogueren quedar amb els seus amics i veure les últimes pel·lícules de la cartellera. 

Estaria bastant bé, ja que tots els alteans sempre han d'anar fins a Finestrat per a anar a veure 

una pel·lícula. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Actualment es dóna un servei de cine al Centre Social i a Altea la Vella.  

Estudiar la possibilitat de poder canviar cartellera. 

 

Proposta nº 25 

SER POBLE CAPDAVANTER EN INNOVACIÓ, VERD I ECOLÒGIC 

La piscina municipal hauria de ser gratuïta perquè tots poguérem gaudir nedant a l'hivern. 

Hauria de tenir plaques solars i tenir una temperatura més calenta, i hauria d'estar tractada 

sense clor (que és altament cancerigen). Prenguem exemple de les Termes de Caracalla a 

Roma que era una zona de banys, salut i esplai per a tots i totes. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

La piscina ja té plaques solars, actualment té una concessió de la qual encara hi queden molts 

anys. 

La temperatura de l'aigua no es pot regular, ja que està reglada per sanitat per a un correcte 

tractament de les aigües. No es pot modificar la quantitat de cloro (tema de sanitat). 

Es pot estudiar la possibilitat de fer el tractament amb una altra alternativa que no siga el 

cloro. 

 

Proposta nº 26 

AJUDES PER A l'ENERGIA SOLAR 

Ajudes per a l'energia solar en tots els habitatges. Assessorar-se veient altres exemples d'altres 

ajuntaments d'Espanya. 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Proposta no per a pressupostos participatius, tot i que es pot buscar si hi ha ajudes 

dins de l’IDAE o IVACE i promocionar-les. 

 

Proposta nº 27  

AJUDES PER A RENOVAR COTXES ELÈCTRICS 

Ajudes als ciutadans per a renovar els cotxes dièsel que són els que més contaminen, per 

cotxes elèctrics si es compren en concessionaris d'Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Proposta que no entra dins del pressupostos participatius però que és interessant 

veure si IVACE també dona ajudes o hi ha un plan PIVE de l’Estat on l’Ajuntament puga 

entrar i així els ciutadans i ciutadanes d’Altea es puguen beneficiar. 

 

Proposta nº 28 

MENYS ZONES BLAVES 

En comptes de posar cada vegada més zones blava i pilots per a no aparcar, eliminar-les ja 

d'una vegada. És una vergonya que no pugues aparcar en cap lloc tranquil·lament. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius.  

 

Proposta nº 29 

MÁS VERDE 

Más jardines públicos, más árboles por el Cambio climático.  

Cambiar el Pipican del jardín desde el Ceam al Mesón Granadino.  

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Proposta viable.  

 



 

Proposta nº 30 

REFUGI D’ANIMALS 

Que es preocupen de crear un refugi per a tots els animals abandonats d'Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 37 

 

Proposta nº 31 

UN MC DONALD’S 

Un Mc Donald’s per a sopar tots els amicsonhopuguespassarbé.  

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius  

 

Proposta nº 32 

MC DONALD’S 

Un Mc Donald's per a anar tota mena de persones en l'edat que tinga, sobretot els 

joves per a anar a sopar en amics i passar una bona estona. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius 

 

Proposta nº 33 

MILLORA ZONA VIANANTS CARRETERA DE L’ALBIR 

Millora des del nàuticfins a la redona del Xiringuito la zona de vianants (murets, 

pintura, il·luminació del sòl...). 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Està damunt de la ruta de treball dels tècnics, arreglar aquest tram.  

 



 

Proposta nº 34 

CINE PER ALS JOVES 

Jo aquests diners, el destinaria perquè hi hagués un cinema en el centre d'Altea, en el qual 

s'actualitzés la cartellera sempre que sortís una pel·lícula nova, com el cinema del centre 

comercial. A Altea, hi ha molt pocs llocs d'oci per als joves, i un cinema seria una molt bona 

opció, ja que sempre hem d'anar a Finestrat per a veure alguna pel·lícula. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 24 

 

Proposta nº 35 

MILLORA CONDICIONAMENT APARCAMENT 

Altea la Vella necessita més places d'aparcament. Mirar un altre lloc prop de les 

escoles. O arreglar el que hi ha ara, el pàrquing de les Reboltetes. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

S’ha de realitzar un estudi per planificar tema d’aparcament. Una proposta a tindre en 

compte però no viable dins dels pressupostos participatius.  

 

Proposta nº 36 

APARELLS DE GIMNASIA PER A MAJORS 

Posar aparells de gimnasia per a majors al centre cultural, perquè la gent quan vaja a 

caminar, puga després passar per aquí i fer gimnasia. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Prosposta viable.  

 

Proposta nº 37 

MODERNITZAR EL PARC INFANTIL QUE HI HA AL COSTAT DEL COL·LEGID’ALTEA LA 

VELLA 

Al parc infantil no hi ha cap “columpio” per als xiquets, caldria canviar-ho tot i fer-lo 

més bonic. 

 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable.  

 

Proposta nº 38 

BANC DE LA CONVERSA 

Col·locar un petit rètol o cartell en un banc d'Altea amb el títol "Banc de la conversa" amb 

l'objectiu de traslladar el missatge i la reflexió pública així com posar el focus sobre l'eina del 

diàleg a través de la conversa sobre temes diversos fins i tot dels temes més quotidians. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 39 

ENLLUMENAR CAMÍ SANTA BÁRBARA 

És un camí molt aprofitat per a la gentanar a caminar, i en hivern, en fer-se 

tan prompte de nit, es queda molt fosc. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Una solució a mirar seria il·luminar-ho amb faroles solars. Des del departament 

d’infraestructures s’està treballant en aquesta energia renovable. 

 

Proposta nº 40 

CANVIAR ELS ARBRES QUE HI HA PLANTATS EN LA VORERA D’ALTEA LA VELLA 

Els arbres dels quals estem parlant són els arbres que hi ha plantats en la vorera que va 

des de la carretera callosa fins al fanal. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 41 

ARBRES QUE FACEN OMBRA 



 

A les voreres noves que es van fer en Altea la Vella, posar papereres i banquets per 

a sentar-se i sobretot alguna cosa per a fer ombra (arbres que facenombra). 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 42 

AMPLIACIÓ OFERTA ESPORTIVA AL COMPLEX JOAN MONTIEL D’ALTEA LA VELLA 

Es podria posar una pista de pàdel o un frontó o voleibol... 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Tant vóley com un frontó no són possibles. No hi ha espai suficient al complex, per a 

les pistes de pàdel sí perquè hi ha ja la cimentació feta. 

Viable si es tracta de pàdel 

 

Proposta nº 43  

UN CINE A ALTEA 

Propose crear un espai en el qual es projecten diferents pel·lícules cada setmana, disponibles 

per a qualsevol persona i si l'entrada ha de pagar-se que no siga molt cara. També estaria bé 

que estigués obert entre setmana, que hi hagués un lloc on apuntar futures propostes de 

pel·lícules i (tal vegada) un lloc de crispetes. Així la gent no hauria d'anar-se a Benidorm i Altea 

no es quedaria tan buida sempre. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 24 

 

Proposta nº 44 

CENTRE JUVENIL A ALTEA LA VELLA 

Utilitzar la cafeteria que hi ha al Centre Cultural com a centre juvenil i lloc de reunions. 

Donar-limés utilitat al lloc. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 



 

Hauria de ser un espai consensuat i amb una participació de la Joventut per tal de 

veure quin espai els agradaria. 

 

Proposta nº 45 

CARRETERES ASFALTADES 

Hi és necessari asfaltar les carreteres perquè quan algun vehicle o mitjà de transport hi 

passa per damunt hi ha dificultats i es provoquen accidents. 

Sobretot parle per la zona de ptd. Barranquet, ptd. La Lloma i ptd. Pla Castell. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Tenim previst al pressupost municipal 2020 l'encàrrec del projecte tècnic per valorar aquesta 

obra en aquestes zones i altres del municipi. 

Excedeix pressupost. 

 

Proposta nº 46 

APLANAR LA CARRETERA 

És necessari aplanar la carretera perquè quan es passa per damunt amb algun vehicle 

o transport hi ha dificultats o accidents. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 45 

 

Proposta nº 47 

MENJAR RÀPID 

M'agradaria que posaren un lloc de menjar ràpid en la platja. 

Per a no haver de desplaçar-nos per a menjar. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius. Proposta externa a l’Ajuntament.  

 



 

Proposta nº 48 

UNA REGIDORIA DE PROTECCIÓ ANIMAL 

Fa ja molts anys que els animalistes lluiten per millorar la vida dels animals al carrer. Encara 

que ha millorat la situació, ""encara ens falta el suport de l'Ajuntament que necessitem"". La 

falta del suport adequat no és per falta d'ànim, sinó per falta de temps i per tant mancada de 

prioritat. En aquest moment la responsabilitat dels animals al carrer pertany a la Regidoria de 

Benestar Social i Sanitat. 

Propose que l'Ajuntament nomene una regidoria de protecció animal que puga concentrar-se 

en els temes de benestar animal. No sols en els animals del carrer, sinó també en els quals són 

domesticats i tenen el seu amo. Hi ha molt a fer en els temes d'educació i conscienciació, 

legislació, administració, control per la policia, mesures per a protegir les colònies i els seus 

cuidadors, pressupostos per a esterilitzar i cures a les colònies felines. 

Una regidoria que enfocament el benestar dels animals accelerarà la millora de la situació dels 

animals a Altea. A La Nucia ja tenen una regidoria de protecció animal. Espere que 

l'Ajuntament d'Altea estiga predisposat introduir la mateixa. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Està en marxa aquesta proposta amb la creació de la regidoria específica.  

 

Proposta nº 49 

ARREGLAR LES PEDRES DE LA CALA DEL PTODTVO. CAMPOMANES 

Tots els usuaris de la cala del Pto. Dtvo. Luis Campomanes i més especialment els seus peus els 

agrairíem que arreglaren les pedres de la platja, amb les petites no hi ha problema però la 

majoria són mitjanes i grans fent molt complicat caminar sobre elles ocasionant caigudes de 

persones de totes les edats. En concret el que escriu passa per tota la platja sovint recollint 

plàstics i desfets i se'm fa molt difícil el trànsit lesionant-me com estic dels dos peus per això 

que intenten deixar un xicotet lloc per a llevar tanta pedra gran i posar en el seu lloc pedretes 

més assequibles o sorra. Moltes gràcies. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Es tracta d’un espai natural, però la proposta es traslladarà al departament 

d’infraestructures i medi ambient.  

 

Proposta nº 50 

CENTRE SOCIAL I CULTURAL AL CASCANTIC 

El veïnat del barri del Fornet-CascAntic demana un espai social, i fer-lo servir de lloc de 

reunió per a associacions, veïnat, gent major i jove, així com la comissió de festes de 



 

Sant Joan, que està falta de local propi. Així, també podria aprofitar-se l'espai per a 

presentacions, exposicions, etc. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

A hores d’ara l’Ajuntament d’Altea no hi disposa d’un local propi públic per fer front a 

aquest espai de reunió, per tant, excedeix del pressupost. 

 

Proposta nº 51 

MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU 

Millorar la sala de gimnàstica i arts marcials també la piscina per dins i per fora perquè està en 

lamentable estat la banqueta on se senten els pares a veure als seus fills entrenar. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Les instal·lacions de la piscina les manté la concessionària, la part que li correspon al 

Ajuntament ja està millorant-se i s’instal·larà grades en altres espais perquè els pares i mares 

puguen veure als seus fills en millors condicions. 

La sala de gimnàstica pertany a la concessió del gimnàs, per tant fins que l’Ajuntament no 

recupere eixe espai no podem fer millores en ella. 

 

Proposta nº 52 

CAMI FONDO 

Instal·lació d'enllumenat públic al camí fondo. 

Il·luminació inexistent a partir de les set de la vesprada quan és impossible transitar. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

L'enllumenat mitjançant lluminàries solars seria una solució molt encertada per aquest camí. 

La lluminària a més comptaria amb sensor de moviment per augmentar la seua eficiència, és a 

dir, quedaria funcionant de forma fixa al 30% de la seua potencia i sols passaria al 100% quan 

detectara presència. 

 

Proposta nº 53 

MILLORA DE L’APARCAMENTD’ALTEA LA VELLA 

Millora de les condicions de l'aparcament públic d'Altea la Vella i organització de 

l'espai per optimitzar les places d'aparcament. 

Aquest aparcament és molt important per alshabitantsd'Altea la Vella i per als seus 



 

comerços a causa de la seua ubicació. Per això seria molt beneficiós per a tots comptar 

amb un aparcament ben habilitat i organitzat. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Actualment l’aparcament d’Altea la Vella està en rendament i pertany a tres 

propietaris diferents. Es podria estudiar la possibilitat de fer un rendament per a 

almenys 7 anys perquè fóra rentable. Tot i això, seria una proposta a estudiar per part 

de l’Ajuntament i no tant per als pressupostos participatius. 

 

Proposta nº 54 

REPARAR GOTERES PAVELLÓ ALTEA 

Reparar sostre i goteres del pavelló municipal d'Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Va a reparar-se per part del departamento d’infraestructures. 

 

Proposta nº 55 

PARC D'AIGUA D'HIVERN 

Un parc aquàtic d'hivern. 

Que es puga anar tant a l'estiu com a l'hivern. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No viable 

 

Proposta nº 56 

MÉS PARCS 

Vull un parc per a totes les edats. Visca el parc. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 57 



 

DISCOTECA 

La discoteca m'agradaria que la posaren en el descampat on posen la carpa quan són 

festes. Perquè els joves poguérem gaudir de la festa en el nostre poble. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius.  

 

Proposta nº 58 

CINE A ALTEA 

Posar un cine a Altea ja que podem gastar-ho tots els habitants ja que 

l'utilitzaríem molt. El podríem col·locar al Ceam i si el pressuposa no arriba que soles 

tinguera una sala i el mateixdia hagueren 2 o 3 pel·lícules diferents de cada hora 

durant tota la setmana i que cada setmana canviaran les pel·lícules. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 24 

 

Proposta nº 59 

CAMP DE CROSS 

M'agradaria que posaren un Camp de Croos en Altea per alsxiquets. M'agradaria que el 

posaren a l'antiga Gravera. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Inviable. Els terrenys proposats no pertanyen a l'Ajuntament i per tant no es pot portar a 

terme. És una proposta que s'hauria de tindre en compte a llarg termini, quan es planifique la 

nova zona de creixement esportiu. 

 

Proposta nº 60 

PARQUES 

M’agradaria posar un parc a cada partida d’Altea. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Excedeix pressupost.  



 

 

Proposta nº 61 

LUDOTECA 

Sóc un nen de 7 anys i vull que a Altea hi haja una ludoteca municipal per a poder anar a jugar. 

Pot haver-hi joguines i videojocs fanfarrons infantils. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Es pot estudiar la possibilitat. Tenim el mateix cas que amb el centre juvenil a Altea la 

Vella.  

 

Proposta nº 62 

FER UN CINEMA A ALTEA 

M'agradaria que en Altea es proposara fer un cinema, amb pel·lícules d'estreno per a 

no haver de desplaçar-se fins a Finestrat. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 24 

 

Proposta nº 63 

ARREGLAR CAMINS I SENDES DE CAP BLANCH 

Cap Blanch necessita que s'arreglen els camins i les sendes per a poder passar amb 

carrets de xiquets, passejar i fins i tot fer rutes senderistes. D'altra 

banda necessita il·luminació. Ara mateix la il·luminació és inexistent i això provoca 

inseguretat i por al veïnat. 

Cap Blanch és una joia del patrimoni alteà i ha estat i està prou oblidada, amb un 

xicotet esforç es pot impulsar la zona i millorar la convivència del seuveïnat. 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 24 

 

 



 

Proposta nº 64 

MILLORES PER A LA JOVENTUT 

Propose a l'Ajuntament d'Altea millorar el Centre Juvenil ampliant les 

seues instal·lacions, posar sofàs nous o més, posar algun ordinador i/o màquines de 

recreatius per a la Joventut d'Altea i que tots els joves quan estem per Altea 

pensem a anar allí perquè ens ho passaríem bé. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 65 

EL NOSTRE RIU 

Neteja del riu, el seu llit i les seues senderes, col·locació de més zones de bancs i taules de 

fusta perquè tot aquell que vulga puga passar una estona agradable. Col·locació de berenador, 

millora de la il·luminació perquè puga ser visitat i aprofitat. Carril bici i carril per a passejar i 

córrer. Habilitar una zona plana i ampla perquè les famílies es puguen reunir i els nens i nenes 

jugar. Amb zones d'ombra per al seu gaudi en l'època de calor. 

Es va fer una neteja, es van plantar arbres i es va millorar una mica el seu aspecte, caldria 

seguir per aquest camí. És una zona que es troba al poble i de la qual podem gaudir tots sense 

necessitat d'agafar els vehicles per a arribar. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Actualment el Riu Algar es troba en procés de transformació cap a un estat més d'acord amb 

l'ecosistema que li correspon, àrees de ribera. Per a això, des de l'àrea de Medi Ambient s'està 

invertint una mitjana de 15.000 euros anuals, per a fer treballs de recuperació de les zones 

més degradades. 

 

Concretament s'estan invertint en el tram més transitat per les persones que gaudeixen 

d'aquest espai, des del Pont de la depuradora fins a la desembocadura a la platja. 

 

Des de l'àrea de medi ambient es pretén continuar, any rere any, fent els treballs que es 

contemplen en la “Memòria del Pla de Manteniment del Rio Algar” el qual segueix fidelment 

les recomanacions de la Confederació i de la Conselleria perquè puguem gaudir d'un riu net, 

en bones condicions ecològiques i mig ambientals. 

 

 

 



 

Proposta nº 66 

CONTENIDORS DE MATÈRIA ORGÀNICA 

Considere que Altea, es podria convertir en un poble referent a Espanya en l'àmbit d'activitats 

ecològiques, per això la meua proposta és implantar contenidors marrons (igual que s'ha fet en 

altres ciutats) per a matèria orgànica i així poder aconseguir compost gratuït per a tot el 

municipi. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Volem sol·licitar una subvenció a diputació per a la instal·lació d'un centre de compostatge 

comunitari, el que passa és que ens falta trobar una parcel·la titularitat municipal de 42 metres 

quadrats, que estiga en condicions favorables per a poder dur a terme l'execució de l'obra de 

construcció i instal·lació del centre de compostatge comunitari i concorde a la compatibilitat 

urbanística, per al que cal fer un DIC i és un tràmit llarguíssim que pot portar anys. 

 

Proposta nº 67 

ALTEA ECOLÒGICA 

Altea podria convertir-se en referent ecològic, implantant polítiques en matèria 

mediambiental i convertir-se en un municipi lliure de plàstic, a més de realitzar campanyes de 

recollida d'escombraries ciutadanes. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Ja hi ha campanyes de recollida de brossa. S’està estudiant amb comerç el fer el 

mercat lliure de plàstic, una campanya que es portarà a terme al costat de participació, 

recordem que va ser la tercera proposta guanyadora als pressupostos participatius 

2018. 

 

Proposta nº 68 

BARRERES ACÚSTIQUES I PONTS-ECODUCTES 

L'any pròxim s'acaba el peatge de l'autopista i crec que és una bona notícia. No obstant 

això, un major tràfic augmentarà també la contaminació acústica. Per això propose un 

estudi de l'impacte i segons els resultats s'instal·len barreres acústiques. No només es 

pot millorar la qualitat de vida dels veïns, sinó que en tractar-se d'un municipi turístic 

pense que això podria ajudar també a millorar la qualitat del destí. 

Per una altra banda, propose estudiar la possibilitat de crear ponts de pas per animals, 

els denominats ecoductes: corredors de vegetació construïts com a ponts sobre 

l'autopista, destinats als animals i, potser també a les persones, la qual cosa ajuda als 



 

animals a circular d'una part a l'altra del pobled'una manera segura. No he 

trobatestudis al respecte, però a prop, a València hi ha una de les 

carreteresmésperilloses per animals que se situa a l'Albufera. Tenir o no pont és una 

qüestió també que s'hauria de plantejar també després d'un estudi de la zona.  

Les barreres acústiques poden ser naturals o utilitzar-se com plaques solars, etc.  

Els ponts vegetals també poden millorar el 

paisatge.(https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2015/10/11/sociedad/1444572077_2

63903_1444572805_noticia_normal.jpg) 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius, depén d’altres administracions.  

 

Proposta nº 69 

PASSEIG DE L’ALBIR 

Elevar el tros del passeig que va pegat a la mar, per a evitar que puguen ser 

atropellats pels vehicles. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Mateixa avaluació que la proposta nº 33 

 

Proposta nº 70 

UN PUMPTRACK I UNA PISTA TANCADA 

Des del club ciclista Altea, volem proposarcom a col·lectiu una idea que pot vindre 

molt bé tant per a xiquets, jóvens o adults. Proposem un pumptrack, una pista 

tancada, que pot anar perfectament per a tots els esports amb roda sense estar 

propulsada per motor, un lloc on xiquets, jóvens i amants de la bicicleta, patinets, 

monopatins, puguen practicar d'esportsenserisc, arribant a fer competicions en el dit 

lloc. 

També proposem que un bon lloc seria la zona esportiva d'Altea la Vella, ja que és un 

recinte tancat i de les poques possibilitats de terreny que disposa Altea ara mateix, els 

incloem una empresa, amb preus i característiques perquè es puguen 

orientar.https://www.pumptrack.es/ 

 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable.  

https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2015/10/11/sociedad/1444572077_263903_1444572805_noticia_normal.jpg
https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2015/10/11/sociedad/1444572077_263903_1444572805_noticia_normal.jpg
https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2015/10/11/sociedad/1444572077_263903_1444572805_noticia_normal.jpg
https://www.pumptrack.es/


 

 

Proposta nº 71 

PASSOS DE VIANANTS ACCESIBLES PER A TOTES I TOTS 

Pintar als passos de vianants pictogrames perquè les persones, sobretot els xiquets i les 

xiquetes, amb autisme, no tinguen cap problema per a travessar les carreteres.   Els 

pictogrames consistirien en 4 dibuixos a terra, on es mostrara les següents imatges, parar, 

mirar, cotxe parat i creuar (l'Ajuntament de Leganés, Mairena, Barbate o Combados ja ho han 

fet). 

A més de pictogrames a terra, es poden fer plaques als semàfors amb la mateixa informació. 

Amb aquests pictogrames i plaques, es garanteix una major seguretat per a persones amb 

autisme, entre altres col·lectius. 

La prioritat d'ubicar els pictogrames seria prop dels col·legis i instituts, a més dels passos de 

vianants més perillosos. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable 

 

Proposta nº 72 

PISTES DE PÀDEL 

Amb una xicoteta inversió es podrien construir i utilitzar 4 pistes de pàdel a Altea la Vella, a la 

zona del poliesportiu. 

La zona ja està preparada per a poder construir-les, sols faria falta comprar els materials i 

posar-les en funcionament. És un esport molt demandat actualment i a Altea no comptem 

amb aquest tipus de pistes.                                                           Una pista de pàdel ronda els 15-

18000 euros. 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

Viable.  

 

Proposta nº 73 

DISCOTECA AMB CLUB DE TEATRE 

La meua proposta consisteix a fer una discoteca perquè els joves spuguen gaudir ballant i a 

part de fer festes a la nit, fer trobades. També amb les instal·lacions de la discoteca es podria 

crear un club de teatre i cada mes o dos mesos fer obres teatrals a portes obertes. 

 



 

AVALUACIÓ DEL TÉCNIC 

No entra dins dels pressupostos participatius.  


