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ÀREA Nº-

Ns 
Prop. 

TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIU 
DENEGACIÓ 

OBSERVACIONS 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P002 DIGITALITZACIÓ 
ARXIU HISTÒRIC 
MUNICIPAL 

Digitalització de l'arxiu històric municipal d'Albaida. a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 

  

CULTURA - 
JOVENTUT 

P012 
P044 
P060 
P069 

AVANTPROJECTE 
AUDITORI 
MUNICIPAL 

Realitzar l'avantprojecte per a la construcció d'un auditori 
municipal. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[*] 

[*] 
Segons informe de la 
Intervenció Municipal, la 
redacció de projectes 
tècnics de manera finalista 
(és a dir que el projecte és 
el resultat de l’actuació) 
ha d’enquadrar-se dins 
l’aplicació “22706 Estudis i 
Projectes Tècnics” del 
capítol de despesa 
corrent, no poden 
considerar-se inversió, pel 
que no pot incloure’s al 
haver-se classificat com a 
inversions les despeses 
finançables en aquestes 
bases. 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P015 
P043 
P071 

AMICS DELS 
BIC'S D'ALBAIDA 

Constitució d'una associació per a la defensa dels BICs (Béns 
d'Interés Cultural) del municipi (3 immaterials i 1 material): El toc 
manual de campanes; El Cercle Musical Primitiva d'Albaida; La Unió 
Musical d'Albaida "l'Aranya" i el BIC material del Palau dels Milà i 
Aragó. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 
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CULTURA - 
JOVENTUT 

P023 LA NIT EN 
VETLLA 

Instaurar una nova festivitat a l'any, "La nit en vetlla", consistent en 
il·luminar els carrers del poble amb milers de ciris i candeletes, 
acompanyant-ho de concerts o espectacles, per a promocionar el 
poble. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+]                         

  

CULTURA - 
JOVENTUT 

P085 ASSEGURANÇA 
TRENCAMENT 
INSTRUMENTS 

Fer una assegurança de trencament dels instruments del 
conservatori, per a que es pogueren demanar de forma puntual per 
a fer algun concert. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 

  

CULTURA - 
JOVENTUT 

P065 REUNIÓ 
ASSOCIACIONS 

Reunió amb totes les associacions, per a posar en marxa una sala 
multiusos en condicions  i molt necessària per al poble en general. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 

  

CULTURA - 
JOVENTUT 

P072 RESTAURACIÓ 
DEL "LUNETO" 
DE "SANT LLUIS 
BELTRÁN I 
L'INCENDI DE 
SANTA ANA" 

Restauració del "Luneto" de Segrelles de Sant Lluis Beltrán i 
l'incendi de Santa Ana, ubicats en l'Esglèsia. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
k) Altres [*] 

[*] 
- No és propietat 
municipal.  
- Suposaria concedir 
subvencions a particulars. 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P082 RECUPEREM LA 
COVA DE LA 
VALL 

Rehabilitar la Cova del Vall i convertir-la en un museu on recórrer la 
història de la nostra ciutat, des de l'inici de la 2a República fins a la 
dictadura del Franquisme. Arreglar i modernitzar el sistema elèctric. 
El museu es podria anar muntant amb l'ajuda de les i els veïns 
d'Albaida. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€. 
- Invertir en el sistema 
elèctric sense tindre una 
planificació global de la 
museització podria 
suposar desaprofitar la 
inversió. 
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CULTURA - 
JOVENTUT 

P008 
P009 

VISTA TÍPICA 
D'ALBAIDA EN 
BLANC 

Pintar de blanc totes les façanes que donen a la vista típica de la 
ciutat d'Albaida des de l'avinguda de la Fira. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
k) Altres [*] 

[*] 
- No hi ha ordenança 
municipal reguladora per 
a implantar l'obligació de 
pintar totes les façanes 
d'un color concret. 
- Suposaria concedir 
subvencions a particulars. 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P051 AULA D'ESTUDI Habilitar una aula d'estudi per a períodes d'exàmens amb 
l'equipament necessari. 

f) La seua execució 
ja  està prevista 
per l'Ajuntament 
[*] 

[*] 
- Està previst incloure una 
actuació semblant en el 
projecte del nou Espai 
Jove. 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P073 LOCAL DELS 
QUINTOS 

Posar a disposició del col·lectiu dels Quintos 2021-2022 un bon 
local. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 

  

CULTURA - 
JOVENTUT 

P074 CINEMA Habiltar un lloc on es faça un cinema i on es projecten pel·lícules 
actuals. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
k) Altres [*] 

[*] 
- Ja es realitza el Cinema 
d'estiu. 
- Està prevista en el 
projecte del nou Espai 
Jove l'habilitació d'una 
sala d'audiovisuals on es 
podran realitzar, entre 
d'altres, aquest tipus 
d'activitats. 

CULTURA - 
JOVENTUT 

P075 LOCAL PER 
LLOGAR A LA 
JOVENTUT 

Habilitar un lloc per a gent jove, apartat del centre del poble per a 
evitar molèsties, amb sofàs i tauletes. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 
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CULTURA - 
JOVENTUT 

P076 
P077 

DISCOTECA Habilitar una discoteca on puguen anar els joves a passar una bona 
estona amb ambient de música i barra, zona amb butaques i taules. 

a) No és un 
projecte d'inversió 
[+] 
b) No és 
competència 
municipal 

  

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P001 
P048 

NOU TRINQUET Habilitar un nou trinquet municipal per a entrenar, jugar o fer servir 
d'escola. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P003 NOVA 
BIBLIOTECA 

Habilitar una biblioteca nova que complisca les normes reguladores, 
renovada i adequada a la situació actual. Un servei bàsic públic i 
gratuït amb espais accessibles i visibles. 

f) La seua execució 
ja està prevista per 
l'Ajuntament [*] 
k) Altres [**] 

[*] 
- Ja existeix un projecte de 
nova biblioteca. 
[**] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P006 PONT DE LA 
DEPURADORA 

Reconstrucció del pont del costat de la depuradora. k) Altres [*] [*] 
- Projecte ja en execució 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P010 CANVI GESPA 
DEL CAMP DE 
FUTBOL 

Renovació de la gespa artificial del camp de futbol. k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P016 ENTRADA DEL 
POBLE 

Donar un aspecte més atractiu a l'entrada del poble. k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P052 FONT DE LA VILA Recuperació dels elements emblemàtics de la Font de la Vila i antic 
llavador: Pila, font, sostre, taulells, etc. 

k) Altres [*] [*] 
- Projecte ja executat 
recentment 
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EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P058 CAMÍ DE 
L'ESTACIÓ 

Canviar la xarxa d'aigua potable, fer el camí més ample,  posar 
bancs i llums per a que la gent puga passejar bé, perquè passen 
molts cotxes. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P059 PONT DEL 
MATADOR 

Alçar el pont i fer una redona dalt en l'encreuament del camí 
d'Atzeneta i l'estació. És un camí molt transitat per cotxes i gent. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P078 
P079 

GIMNÀS 
MUNICIPAL 

Habilitar un gimnàs municipal en condicions. Amb tot tipus de 
màquines i material necessari per a poder realitzar qualsevol 
esport. També amb classes per a realitzar esports diferents com 
zumba, ball o bàdminton. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P081 TEULADA DE 
L'ESCOLETA 
INFANTIL LA 
VILA 

Arreglar una teulada d'una aula de l'escoleta la Vila.  f) La seua execució 
ja està prevista i 
pressupostada per 
l'Ajuntament [*] 
k) Altres [**] 

[*] 
- Previst en el projecte 
d'ampliació de l'EIM La 
Vila. 
[**] 
-Supera en excés el límit 
de 15.000€  

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P083 REHABILITACIÓ 
ANTIGUES 
ESCOLES DE 
L'ALJORF 

Rehabilitació de les escoles de l'Aljorf, de la part que era l'habitatge 
del mestre, que és el lloc on té la seu La Colla La Pedrera. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

EQUIPAMENT - 
INFRAESTRUCTURES 

P103 EIXIDA PEL 
LLAVADOR DE 
L'ALJORF 

Millorar l'eixida pel llavador de l'Aljorf a la carretera d'Aielo i que 
aquest dure en el temps, reforçant-lo. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 
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MEDI AMBIENT P005 

P027 
P053 

RIU ALBAIDA Recuperar el riu Albaida, des de la Pedrera fins a l'Aljorf, fer una 
senda fluvial, zones recreatives. Recuperació del bosc de ribera. 

c) Per a la seua 
execució és 
necessari implicar 
a altres 
administracions 
públiques. 
f) La seua execució 
ja està prevista i 
pressupostada per 
l'Ajuntament. [*] 
k) Altres [**] 

[*] 
- Previst a través del Pla 
Provincial d'Obres i 
Serveis de la Diputació de 
València 
[**] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

MEDI AMBIENT P018 
P068 

HABILITAR UNA 
SENDA FINS AL 
CONVENT DE 
SANTA ANA 

Habilitar una senda o camí per poder anar de forma segura des del 
poliesportiu fins a Santa Ana i la casa el Clau, sense creuar la 
carretera, a peu o en bici. 

c) Per a la seua 
execució és 
necessari implicar 
a altres 
administracions 
públiques. 
k) Altres [*] 

[*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P024 ALBAIDA 
CENTRE DE LA 
CIUTAT 
ACCESSIBLE 

Fer accessibles els carrers Elias Tormo, Sant Joan, Verge del Remei i 
Arqueòleg Ballester.   

f) La seua execució 
ja està prevista per 
l'Ajuntament [*] 

[*]                                  
Previst en el projecte 
d'intervenció als carrers 
del centre de la ciutat: 
Elias Tormo i Sant Joan. 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P030 APARCAMENT 
AL RECINTE DEL 
CALVARI 

Arreglar el recinte del calvari per a fer un aparcament per als cotxes 
dels carrers del barri, donat que la majoria de cases no tenen 
cotxera i els cotxes estan mal aparcats als carrers. 

k) Altres [*] [*] 
La zona està qualificada  
en el Pla General 
d'Ordenació Urbana com a 
zona verda i no es poden 
habilitar aparcaments en 
zones verdes. 
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MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P036 VORERES AL 
CARRER LA FONT 
I A L'AV. FORA-
FORA 

Habilitar voreres per a millorar l'accés per als vianants i persones 
amb mobilitat reduïda al carrer La Font i Av. Fora Fora. Senyalitzar 
les zones d'aparcament per a aprofitar millor l'espai. 

c) Per a la seua 
execució és 
necessari implicar 
a altres 
administracions 
públiques. 
k) Altres [*] 

[*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P038 MILLORES EN 
L'ACCESSIBILITAT 
AL BARRI DEL 
ROMERAL 

Fer accessibles les escales que connecten els carrers Palomar i 
Benissoda amb l'avinguda de la Fira. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P093 REORDENACIÓ 
DE LA 
CARRETERA 
D'ONTINYENT  

Reordenació de la carretera d'Ontinyent: creació de llocs 
d'aparcament asfaltat als dos descampats propers a la finca blava, 
eliminació de l'aparcament al llarg del carrer per fer les voreres més 
amples i accessibles, enjardinament de la zona. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€. 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P035 ELIMINACIÓ 
ELEVACIÓ 
PASSOS 
VIANANTS AV. 
JOSEP GINER I 
MARCO 

Eliminació de l'elevació dels passos de vianants, principalment en la 
Av. Josep Giner i Marco i Ctra. Ontinyent. 

k) Altres [*] [*] 
Segons informe de la 
Policia Local, aquesta 
mesura atemptaria contra 
la seguretat viària. 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P050 MANTENIMENT 
PASSOS ELEVATS 
AV. JOSEP GINER 
I MARCO 

Adequació dels passos elevats a la normativa actual, reparar el ferm 
del que està junt a la gasolinera, connectar el que està junt a Reig 
Martí amb la via de servei i enllumenar-los.  

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 
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MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P056 MILLORA DE LA 
SEGURETAT 
VIÀRIA AV. 
JOSEP GINER I 
MARCO 

Il·luminació i millora de la senyalització dels passos de vianants. 
Apropar el pas situat enfront de la finca blava cap a la redona, per 
evitar que la gent creue pegada a la redona. 

f) La seua execució 
ja està prevista per 
l'Ajuntament [*] 
k) Altres [**] 

[*] 
Respecte a la il·luminació 
dels passos. 
[**] 
Segons informe de la 
Policia Local, apropar el 
pas a la rotonda 
atemptaria contra la 
seguretat viària. 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P099 REDONA EL 
ROMERAL 

Fer una redona en els encreuaments dels carrers Av. de Josep Giner 
i Marco, Carrer dels Artesans de la Cera i Carrer de les Germanes 
Llinàs.  

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 

MOBILITAT - 
ACCESSIBILITAT 

P104 PROTECCIÓ 
PASSOS DE 
VIANANTS AV. 
DE LA FIRA 

Reservar 1,5 m abans de cada pas de vianants per a deixar visibilitat 
al vianant, delimitant amb pilons de plàstic i aprofitant eixa zona 
per aparcament de motos. 

k) Altres [*] [*] 
- Previst a través del Pla 
Provincial d'Obres i 
Serveis de la Diputació de 
València 

PARCS - JARDINS P011 
P013 

PARC INFANTIL Fer un parc infantil de grans dimensions amb tubs i molts elements, 
estil àrea 21 d'Ontinyent o CC de Xàtiva. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€ 



 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 

WWWDECIDIMALBAIDA.ES 
PARCS - JARDINS P021 

P022 
MILLORA 
DESCAMPAT 
AV.FIRA 
"SALVEM LES 
VISTES" 

Fer zona verda i graderies en el descampat als peus del Clos de la 
Vila, al costat de l'avinguda de la Fira. 

k) Altres [*] [*] 
- Supera en excés el límit 
de 15.000€. 
- Tota la parcel.la no és  
propietat de l'ajuntament 
en la seua totalitat. 
- Requerix una planificació 
d'actuació global que 
excedix el termini 
d'execució dels 
pressupostos 
participatius. 

PARCS - JARDINS P066 TAULES AL PARC 
PLA DEL CONDE 

Disposar de taules al parc del carrer Pla del Conde (parc enfront del 
cementeri) Al mateix temps, aquestes taules podrien tindre un 
taulell d'escacs, dames... o altres jocs de taula. També poder 
renovar les rampes del patinatge. 

f) La seua execució 
ja està prevista i 
pressupostada per 
l'Ajuntament [*] 

[*] 
- Prevista a través de 
subvenció de l'Institut 
Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) 

PARCS - JARDINS P080 MILLORA I 
ADEQUACIÓ 
PARC PLA DEL 
COMTE 

Millorar i acabar la zona de jocs amb cautxú continu en tota la zona 
dels gronxadors, així com posar algun element de bebés i amb 
diversitat funcional. Revisar el mobiliari del skatepark. 

f) La seua execució 
ja està prevista i 
pressupostada per 
l'Ajuntament [*] 

[*] 
- Prevista a través de 
subvenció de l'Institut 
Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) 

 

[+] NOTA per a les propostes desestimades pel motiu "a) No és un projecte d'inversió". Les propostes presentades havíen de respondre a projectes 

d'inversió, és a dir, obres o subministres, tal i com s'explicitava en el punt 2.1 de les Bases reguladores dels Pressupostos Participatius, perquè 

l'objectiu és desenvolupar actuacions directament executables.  

 


