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NºNs
Prop.
P014
P041
P042
P045
P047
P060
P070
P084

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

COMPRA DE
MATERIAL
MUSICAL

Adquisició de material musical (100 cadires de fusta plegables i 100
faristols) per a utilitzar per les associacions musicals locals.

CULTURA JOVENTUT

P033

BIBLIOPARC

Col·locació d'una caseta menuda, vitrines o antigues cabines de telèfon o
semblant, als parcs del poble, amb llibres i contes, cedits per la biblioteca o
per la gent del poble, per a fomentar la lectura a l'aire lliure.

CULTURA JOVENTUT

P019
P025
P031
P057
P086
P090
P091
P096

CULTURA JOVENTUT

EQUIPAMENT P007
INFRAESTRUCTURES

OBSERVACIONS

VALORACIÓ
APROX. (€)

8.000 €

15.000 €

PARC DE
CAL·LISTÈNIA

Instal·lació d'un parc de cal·listènia (sistema d'exercicis físics realitzats amb
el propi pes corporal) per a fer activitat física.

15.000 €

IL·LUMINACIÓ
ERMITA DEL
ROSER

Il·luminar d'una bona forma l'ermita del Roser, amb una il·luminacio led i
segura.

15.000 €
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EQUIPAMENT P029
INFRAESTRUCTURES

MILLORAR
ENLLUMENAT
CARRER VALL
D'ALBAIDA

Canviar l'enllumenat del Carrer Vall d'Albaida, perquè l'actual és insuficient
per als vianants.

EQUIPAMENT P037
INFRAESTRUCTURES

CARTELLS
GOSSOS AL
POLÍGON I
URBANITZACIÓ
LA PEDRERA

Posar cartells per a que veïns i vianants que passegen pels carrers del
polígon i la urbanització de la Pedrera porten els gossos lligats i
arrepleguen les caques.

EQUIPAMENT P039
INFRAESTRUCTURES

OCULTAR EL
CONTENIDOR
DE LA PLAÇA DE
LA VILA

Fer una separació de fusta o pedra per al contenidor de fem de la plaça de
la Vila, per millorar estèticament l'entorn.

EQUIPAMENT P046
INFRAESTRUCTURES P049

PINTAR L'ANTIC
INSTITUT

Pintar l'antic Institut que alberga el Conservatori, l'EPA i l'Escola de Música.
[*]

EQUIPAMENT P054
INFRAESTRUCTURES

HABILITAR
CAMERINOS
CINEMA ODEON

Construcció de camerinos junt a l'espai cultural l'Odeón, per poder
realitzar obres de companyies de teatre, dansa, música, etc. en condicions.

15.000 €

1.000 €

8.000 €

[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque 15.000 €
parlava de pintar interior i
exteriorment tot l'edifici i
el cost de tot seria
notablement superior als
15.000 € i s'haguera pogut
desestimar.
15.000 €
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EQUIPAMENT P055
INFRAESTRUCTURES

MILLORAR
L'APARCAMENT
DE LES
ANTIGUES
ESCOLES DE
L'ALJORF
REFORMA ZONA
FONT DE LA
VILA

Asfaltar l'aparcament de les antigues escoles de l'Aljorf i reparar l'accés pel
carrer Verge del Rosari.

EQUIPAMENT P062
INFRAESTRUCTURES

MILLORES EN
L'ESCOLA
INFANTIL LA
VILA

Millores en el pati de l'escola Infantil com jocs, hort escolar… [*]

EQUIPAMENT P063
INFRAESTRUCTURES

SALA ODEON

Adequació, millora i modernització de l'interior de la sala cultural Odeón i
del seu equipament. [*]

EQUIPAMENT P061
INFRAESTRUCTURES

Reformar la zona: en la part de dalt del llavador es podria fer un parc amb
jocs infantils, banquets, amb bona il·luminació. [*]

15.000 €

[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque 15.000 €
parlava d'arreglar el
llavador (ja realitzat
recentment) i d'enjardinar
el solar front a "La
Piràmide", però aquest
solar no és de propietat
municipal.
[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada, llevant 15.000 €
el sostre, donat que sinó
el cost superava
clarament els 15.000
euros.
[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque 15.000 €
demanava incloure
moltes actuacions
diferents dins l'Odeón que
superaven notablement
els 15.000 euros.
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EQUIPAMENT P064
INFRAESTRUCTURES

LOCAL ASSAIG
CARRER NOU

EQUIPAMENT P087
INFRAESTRUCTURES

ADEQUACIÓ DEL Millorar el pont del riu per l'entrada de Palomar, fer la barana més alta. [*]
PONT DE
L'ESTACIÓ

EQUIPAMENT P102
INFRAESTRUCTURES

REPARACIÓ
CARRERS DE
L'ALJORF

Arreglar els carrers pendents en mal estat al barri de l'Aljorf.

MEDI AMBIENT

ZONA PICNIC EN
LA FONT DEL
ROSER

Acondicionar la zona de darrere de la font del Roser, instal·lant taules,
bancs i senyalitzant-la com a zona de descans per a senderistes.

ZONA
RECREATIVA A
LA PEDRERA

Adequació de la pinada de la Pedrera per a fer una zona d'esplai per a
jóvens i famílies (bancs i taules, parc infantil). [*]

EVITAR
CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA AL
ROMERAL

Col·locació d'una barrera de vegetació (ciprers) o barreres acústiques per
què els veïns de les finques del Romeral (Carrers Veger, Pobla del Duc i
Benigànim) no hàgen que suportar el soroll dels cotxes i camions.

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

P017

P097

P098

Millora de la instal.lació elèctrica al local d'assaig de l'Agrupació Vocal
Eduardo Torres. [*]

[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
demanava arreglar també
l'escala d'accés i aquest
fet superava amplament
els 15.000 euros.
[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
demanava ampliar també
les voreres i aquest fet
superava amplament els
15.000 euros.

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €
[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
en origen demanava
també habilitar torradors
i wcs i aquest fet superava
amplament els 15.000
euros.

15.000 €

15.000 €

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

WWWDECIDIMALBAIDA.ES
MEDI AMBIENT

P100

MOBILITAT ACCESSIBILITAT

P032

MOBILITAT ACCESSIBILITAT

P088

MOBILITAT ACCESSIBILITAT

P089

MOBILITAT ACCESSIBILITAT

P101

PARCS - JARDINS

P004

PARCS - JARDINS

P020

CARRERS VERDS

ADEQUACIÓ I
MILLORA
ACCESSOS
VIANANTS PARC
ABAD DE CRTA
ONTINYENT

Obrir escocells a les voreres de distints carrers i plantar arbres que
reduïsquen de manera natural les temperatures elevades de l'estiu, i
també als aparcaments de cotxes que s'han obert i que ara no tenen
ombra.
Adequació de la vorera, eliminant arbres i ampliant la mateixa. [*]

MILLORA DE LA
SENYALITZACIÓ
DE L'AV. DE LA
FIRA

Fer una senyalització en l'últim encreuament de l'Avda la Fira (a l'altura del
n° 57) similar al que hi ha davant de Correus, per evitar confusions.

FER LA PLAÇA
MAJOR ZONA
EXCLUSSIVA DE
VIANANTS

Peatonalització total de la plaça major (deixant un carril per als vehicles
d'emergències), col·locant mobiliari urbà movible. A més, la col·locació
d'un piló automàtic a l'Arc de la Vila, per evitar que munten els cotxes.

CARRILS BICI I
APARCAMENTS
PER A BICIS

Construcció d'un carril bici a l'Av. de la Fira, amb aparcaments per a bici,
tant a l'avinguda com a les principals zones de pas de la ciutat, per a
fomentar que la ciutadania puga utilitzar les seues bicis o patinets elèctrics
i puguen deixar-les en aparcaments adequats.
ADEQUACIÓ DEL Tancament del parc, renovació d'alguns elements, fent-los inclusius
PARC ABAD
PIPICAN

Habilitar una zona "pipican" i d'oci per a gossos en la zona nord del poble
(Aljorf, final Av. de la Fira)

15.000 €

[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
en origen demanava
també modificar l'escala i
fer-la accessible, la qual
cosa supera amplament
els 15.000 euros.

15.000 €

5.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €
15.000 €
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PARCS - JARDINS

PARCS - JARDINS

PARCS - JARDINS

PARCS - JARDINS

PARCS - JARDINS

P026

TAULES
D'ESCACS AL
PARC AMPARO
BUSSÓ BUENO

Instal·lació de quatre taules d'obra al parc del carrer Prof. Amparo Buso
Bueno, similars al parc de l'institut vell amb tauler d'escacs.

P028
P040
P067
P094

TANCAMENT
PARC BETILLA
(JUNT A
ESCOLETA LA
VILA)

Tancament del parc de Betilla per millorar la seguretat dels usuaris.

P034
P057

MILLORAR LA
DOTACIÓ ALS
PARCS I JARDINS

Dotar els parcs infantils de més elements lúdics i de seguretat (tanques
que delimiten, algun element més de joc, jocs per a diferents edats, jocs
didàctics, etc… Més bancs i taules a les zones verdes. [*]

P092

ADEQUACIÓ DEL Arreglar i millorar el parc de Sant Miquel (elements de protecció). [*]
PARC DE SANT
MIQUEL

P095

MILLORA DEL
PARC DEL
CARRER SANT
FELIP NERI

5.000 €

15.000 €

Arreglar i acondicionar el parc de Sant Felipe Neri, evitant zones de brutícia
i millorant els aparells que hi ha.

[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
en origen parlava
d'habilitar molts elements
que superaven
notablement els 15.000
euros.
[*] Aquesta proposta ha
estat reformulada perque
en origen demanava
també fer accessible
l'escala, la qual cosa
superava notablement els
15.000 euros.

15.000 €

15.000 €

15.000 €

