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RELACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES 
 

Tot seguit es relaciona la totalitat de les propostes ciutadanes presentades en la fase inicial de la present edició del Programa municipal de pressupostos 
participatius. En primer terme es facilita el conjunt de propostes seleccionades per al procés de votació pública. L’admissió per a la votació de les propostes recollides ha 
estat determinada en funció  de la seua correspondència amb els criteris inicialment establerts (tractar-se d’inversions de competència municipal, amb un cost no superior 
al consignat a la present edició del programa de pressupostos municipals i que no comptaren amb una partida específica, foren inviables, requeriren d’un estud previ o ja es 
trobaren executades o en vies d’execució). Amb tot i això, cal indicar que les propostes no seleccionades seran igualment traslladades als diferents departaments i àrees 
municipals a fi de que puguen ser valorades i, en el seu cas, progressivament executades en base als recursos de què disposen. 

 
 
Motius d’exclusió: 
 

A. Pressupost superior a l’import disponible. 
B. No es correspon amb una inversió (capítol 6 del pressupost municipal)*   

o ja compta amb partida específica. 
C. No és competència de l’Ajuntament. 
D. Sense viabilitat / requereix d’un estudi previ. 
E. Executada, prevista o en estudi. 

 
  

* Les “inversions municipals” són les despeses destinades a crear nous equipaments i infrastructures, així com a l’adquisició de béns que siguen inventariables. No formen part, 

per tant, del capítol d’inversions, entre altres: les retribucions del personal municipal, les despeses corrents de manteniment i altres serveis, ni les transferències a altres entitats. 

 

DADES DE PARTICIPACIÓ: 

E-mails rebuts: 140 / Butlletes a les urnes: 14 

Nº de veïns i veïnes participants: 98 

Nº de propostes presentades: 118, de les quals: 

- Propostes seleccionades per a votació: 13 
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Nº PROPOSTES SELECCIONADES PER A LA FASE DE VOTACIÓ PÚBLICA 

1 ADEQUAR EL TRAM INICIAL DEL CARRER ELX 
Descripció de l’actuació: crear, adequant el ferm de terra ja existent, un itinerari peatonal adaptat entre el c/ Elx i l’Av. Corts Valencianes, amb l’objectiu de millorar la connexió a peu i en 
bici entre diferents zones del municipi. 

Pressupost estimat: 6.500 € 

2 CREAR UNA RUTA ESCOLAR SEGURA 
Descripció de l’actuació: destinar una quantitat econòmica a la reparació i ampliació de voreres i millora de la senyalització horitzonal i vertical per tal de garantir un accés més segur dels 
xiquets i xiquetes als centres d’infantil i primària de l’entorn dels CEIP’s l’Olivera i Verge del Carme (c/ Bonaire i Juan XXIII). 

Pressupost estimat: 75.000 € 

3 INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ AL PARC DE LA PINADA 
Descripció de l’actuació: augmentar el  nombre de punts de llum i, en el seu cas, la potència dels punts existents, amb l’objectiu de millorar la visibilitat nocturna en els recorreguts 
(senders, travesseres, ...) del Parc de la Pinada. 

Pressupost estimat: 30.000 € 

4 COBRIR LA SÈQUIA JUNT AL PÀRQUING DE CORTS VALENCIANES 
Descripció de l’actuació: habilitar un itinerari peatonal adaptat sobre el traçat de la sèquia que transcorre per l’Av. Alcalde Enrique Dàries, per la vora del pàrquing públic. Es crearia, així 
mateix, un pas per a vianants adicional, a l’objecte d’afavorir els desplaçaments des d’aquesta zona d’estacionament cap als equipaments educatius (CEIP’s l’Olivera i Verge del Carme), 
vivendes i comerços pròxims. 

Pressupost estimat: 15.000 € 

5 CONSTRUIR UNS SERVEIS PÚBLICS (WC) AL POLIESPORTIU, PROP DE LES OFICINES 
Descripció de l’actuació: construir una nova dotació de serveis públics (WC), junt a l’extrem del camp de futbol i el trinquet, pròxima a la zona administrativa, per tal d’oferir als usuaris i 
usuàries dels equipaments esportius una major proximitat en l’accés als mateixos. 

Pressupost estimat: 16.000 € 

6 CREAR UNA ZONA DE PARC INFANTIL AL POLIESPORTIU 
Descripció de l’actuació: habilitar un espai de parc infantil a la zona ubicada entre els frontons i el trinquet. Aquesta superfície comptaria amb mobiliari urbà (bancs, parereres, ...) i, 
també, amb equipaments de jocs infantils, amb la finalitat d’oferir un recurs d’esplai i oci per als xiquets i xiquetes que acudeixen bé a practicar esport (i han d’esperar fora de l’horari de 
classe), bé com acompanyants. 

Pressupost estimat: 18.000 € 
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Nº PROPOSTES SELECCIONADES PER A LA FASE DE VOTACIÓ PÚBLICA 

7 MILLORAR L’ACCESSIBILITAT AL PARC DE LA PINADA DES DE C/ROSALES 
Descripció de l’actuació: la proposta contempla tant la reparació d’una de les dues escales que comuniquen el c/Rosales (en el tram de la zona d’ombra) amb el Parc de la Pinada com la 
substitució de l’altra escala per una rampa accessible. 

Pressupost estimat: 10.000 € 

8 PLANTAR MÉS ARBRES ALS CARRERS 
Descripció de l’actuació: aquesta mesura consisteix en augmentar l’arbrat existent als carrers de l’Eliana, tot identificant prèviament vies o trams viàris al terme municipal on la plantació 
de nous exemplars d’arbres resulte tècnicament viable (atenent a les dimensions de la calçada i voreres, a l’existència de conduccions de servei i d’elements d’enllumenat, entre 
d’altres). 

Pressupost estimat: 10.000 € 

9 DOTAR LA PLAÇA LLUÍS ESCRIVÀ D’EQUIPAMENTS DE MINIBÀSQUET I TENIS DE TAULA 
Descripció de l’actuació: amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’espais públics on practicar esport i joc lúdic, es crearia un espai acotat a un extrem de la Plaça de Lluís Escrivà –el qual no 
genere molèsties ni interferències amb els usuaris de la resta d’espais de la plaça-, equipat amb un suport de tenis de taula a l’aire lliure i amb cistelles de bàsquet. 

Pressupost estimat: 26.500 € 

10 MILLORAR LA SENYALITZACIÓ D’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL C/ SANTA GEMA AMB C/CASTILLA 
Descripció de l’actuació: equipar amb nous elements viaris la cruïlla i la bifurcació existents a aquest tram, per tal de complementar l’actual pintura viària amb altres senyalitzacions i 
equipaments els quals contribuisquen a incrementar la seguretat dels vehicles que hi circulen. 

Pressupost estimat: 5.000 € 

11 CONVERTIR ALGUNS CARRERS RESIDENCIALS EN VIES D’UN SOL SENTIT 
Descripció de l’actuació: aquesta actuació comprén la identificació d’un primer grup de carrers de doble sentit ubicats a la zona residencial (fóra del centre urbà), on la transformació a 
vies d’un sol sentit resultara viable, amb l’objectiu de pacificar el trànsit, millorar la seguretat i evitar la invasió de les voreres per part dels vehicles estacionats. La transformació 
implicaria, a més, l’establiment d’un estacionament per períodes alterns a ambdós costats del carrer. 

Pressupost estimat: 12.000 € 

12 REPARAR I MILLORAR LES VORERES DEL TERME MUNICIPAL 
Descripció de l’actuació: l’execució d’aquesta proposta suposaria la reparació i millora d’aquelles voreres en les quals es detecta una major necessitat d’intervenció (ja siga per 
deteriorament o per inexistència de les mateixes), comprenent actuacions puntuals de millora de la accessibilitat en el conjunt de zones residencials del terme municipal. 

Pressupost estimat: 100.000 € 

13 MILLORAR I AMPLIAR  LA XARXA DE CARRIL BICI I CICLOVIES 
Descripció de l’actuació: executar accions de millora de la pintura vial, senyalització i/o pavimentació a diferents trams de la xarxa de carril bici i ciclovies existent, així com també crear 
nous trams els quals afavorisquen la connectivitat amb espais i equipaments municipals. Els trams i connexions on s’actuaria a través d’aquesta proposta són: Jardí Hort de les Taules 
(Av. Germanies i c/ Santa Gema), entorn de l’IES l’Eliana, Parc de la Pinada/biblioteca i entorn del CEIP Montealegre. 

Pressupost estimat: 30.000 € 
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A. PROPOSTES JA EXECUTADES, PREVISTES O ACTUALMENT EN ESTUDI 

A1 
AMPLIAR APARCAMENT C/ LES NEUS I CONNECTAR AMB UN VIAL EL C/ SÈQUIA 
I LA CTRA. POBLA DE VALLBONA 

Aquesta actuació es troba ja prevista. 

A2 
REALITZAR LES OBRES NECESSÀRIES PER A EVITAR L’ACUMULACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS AL FINAL DEL C/ LOPE DE VEGA AMB C/ ZARAGOZA 

Aquesta actuació s’inclourà en la planificació d’actuacions de reducció de 
punts crítics. 

A3 
CREAR UN ESPAI PER AL JOC I EL PASSEIG EN LLIBERTAT DE LES MASCOTES / 
CREAR UN CIRCUIT CANÍ “AGILITY” / PISCINA EXTERIOR CANINA PER A OCI I 
REHABILITACIÓ 

El parc caní amb circuit d’agilitat (proposta aprovada a l’anterior edició dels 
pressupostos participatius) ja es troba executat, a la pinada Ramón 
Navarrete. La piscina exterior canina es considera econòmicament inviable. 

A4 
INSTAL·LAR UN BADEN A LES PROXIMITATS DE LA CURVA A LA AV. TORRE DEL 
VIRREI AMB AV. RIBA-ROJA DE TÚRIA 

Aquesta actuació es troba en estudi. 

A5 
CONNECTAR LES AIGÜES DE TOTS ELS POUS PRIVATS A LA XARXA MUNICIPAL 
D’ABASTIMENT 

Aquesta proposta es troba ja prevista per la normativa municipal vigent 
(Ordenança de vessaments). 

A6 
CENTRALITZAR ELS SERVEIS MUNICIPALS A UNA CASA CONSISTORIAL 
“MILLORADA”, PER A SIMPLIFICAR ELS TRÀMITS I GESTIONS DE LA 
CIUTADANIA 

Aquesta actuació es troba en estudi. 

A7 MILLORAR I ADEQUAR EL SALÓ DE PLENS 
La millora de l’edifici consistorial comportaria, al seu torn, l’adequació del 
Saló de Plens. 

A8 FER ACCESSIBLE LA PORTA D’ACCÉS A LA CASA CONSISTORIAL 
La millora de l’edifici consistorial comportaria, al seu torn,  d’adequació de 
l’accessibilitat d’espais i accessos. 

A9 
SUBSTITUIR CANALITZACIONS DE FIBROCEMENT DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 

Aquesta actuació ja es troba prevista. 

A10 REPARAR EL RESSALT UBICAT FRONT AL CENTRE DE SALUT I LA FARMÀCIA Aquesta proposta ja ha estat executada. 

A11 COL·LOCAR UN ESPILL A L’EIXIDA DEL C/ VERGE DE SALES CAP A C/ MOLÍ Aquesta proposta es durà a terme directament. 

A12 
INSTAL·LAR PAPERERES A MONTEPILAR (AV. GENERALITAT I VOLTANTS DEL 
CEIP MONTEALEGRE) 

Aquesta proposta es durà a terme directament. 
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A. PROPOSTES JA EXECUTADES, PREVISTES O ACTUALMENT EN ESTUDI 

A13 
COL·LOCAR JARDINERES O PILONES AL C/ OLOCAU (PREVINDRE COTXES 
DAMUNT VORERA) 

Aquesta proposta es durà a terme directament. 

A14 
SENYALITZAR MÉS ZONES D’ESTACIONAMENT PER A MOTOS, COL·LOCANT 
PILONES PER EVITAR QUE APARQUEN COTXES 

Aquesta actuació es troba en estudi. 

A15 CREAR UN SERVEI D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (MODERNITZACIÓ) Aquesta actuació ja es troba prevista. 

A16 ADEQUAR EL PAS DE VIANANTS DEL C/ MAJOR AMB C/ MOLÍ Aquesta actuació es troba en estudi. 

A17 MILLORAR CARRIL BICI AV. CORTS VALENCIANES AMB C/ OLOCAU. Aquesta actuació ja es troba prevista. 

A18 
INSTAL·LAR NOUS EMBORNALS A L’INICI DELS CARRERS ALTAMIRA, POBLA 
LLARGA I ESPINA 

Aquesta actuació s’inclourà en la planificació d’actuacions de reducció de 
punts crítics. 

A19 HABILITAR UNA SALA D’ESTUDI AL POLIESPORTIU MUNICIPAL Aquesta actuació ja es troba prevista. 

A20 
INTRODUIR PAUTES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT A LES ZONES 
RESIDENCIALS 

Aquesta actuació es troba en estudi. 

A21 
REQUERIR AL PROPIETARI DEL SOLAR DEL C/ FORCES ARMADES PER AL SEU 
CORRECTE MANTENIMENT 

Aquesta proposta es durà a terme directament. 

A22 CREAR MÉS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS Aquesta proposta es troba en execució. 

A23 
HABILITAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS I L’ADQUISICIÓ D’ENTRADES A EVENTS 
A TRAVÉS DE LA WEB 

El servei d’adquisició d’entrades a través de la web ja està disponible 
(www.elientrada.es). El servei de pagament electrònic de tributs es troba 
actualment en estudi. 
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B. PROPOSTES QUE JA COMPTEN AMB UNA PARTIDA MUNICIPAL PER A LA SEUA EXECUCIÓ PROGRESSIVA 

 
B1 

REPAVIMENTAR ZONA MONTEPILAR: C/ PAIPORTA, PLAÇA 
CREUAMENT C/ SANTIAGO APÓSTOL, C/ SEDAVÍ, C/ IREGUA 

L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la 
repavimentació progressiva de les vies urbanes. 

B2 ASFALTAR CARRERS PENDENTS D’URBANITZAR 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la millora de les 
zones consolidades. 

B3 RENOVAR LES FAROLES EXISTENTS A ENTREPINS 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la renovació de 
la xarxa d’enllumenat viari. 

B4 
INSTAL·LAR GRONXADORS I JOCS ADAPTATS A TOTES LES ZONES 
DE PARC INFANTIL 

L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la renovació i 
millora dels jocs infantils, la qual comprén la instal·lació progressiva d’elements 
adaptats. 

B5 RENOVAR LES FAROLES EXISTENTS A ENTREPINS 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la renovació de 
la xarxa d’enllumenat viari. 

B6 REPARAR EL C/ CAMPOAMOR 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la 
repavimentació progressiva de les vies urbanes. 

B7 REPARAR PAVIMENT C/ PASSEIG LEMAN 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la 
repavimentació progressiva de les vies urbanes. 

B8 REPAVIMENTAR C/ MONTSERRAT ROIG I C/ POBLA LLARGA 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la 
repavimentació progressiva de les vies urbanes. 

B9 REPARAR I CONDICIONAR LA PLAÇA TETUAN 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la millora de les 
zones consolidades. 

B10 MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DE TOTES LES PERSONES 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a l’eliminació 
d’obstacles arquitectònics i a la implantació d’eines d’accessibilitat. 

B11 
DUR A TERME UN CONTROL MÉS EXHAUSTIU DE PLAGUES 
(MOSQUIT PHLEBOTOMUS, MOSQUIT TIGRE, PROCESSIONÀRIA, ...) 

L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a les actuacions 
de control i eliminació de plagues. 

B12 PAVIMENTAR C/ BARCELONA 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la millora de les 
zones consolidades. 

B13 URBANITZAR EL C/ MARIANO BENLLIURE 
L’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la millora de les 
zones consolidades. 
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C. PROPOSTES QUE REQUEREIXEN D’UN ANÀLISI PREVI MÉS PORMENORITZAT 
(Es valoraran i s’analitzaran progressivament, en funció del recursos municipals disponibles) 

C1 
PAVIMENTAR L’APARCAMENT A LA ZONA DEL CENTRE ESPORTIU 
MANDOR (SOTERRANT SÈQUIA) 

La superfície de referència és actualment de titularitat privada. 

C2 
CONNECTAR MITJANÇANT UN VIAL DE DOBLE DIRECCIÓ EL C/ LA 
HUERTA I LA CTRA. LA POBLA DE VALLBONA (PEL POL·LÍGON 
INDUSTRIAL) 

El sòl per on hauria de transcorre aquest vial és actualment de titularitat privada. 

C3 
PAVIMENTAR L’APARCAMENT A LA ZONA DEL BARRANC (AMB 
SENYALITZACIÓ HORITZONAL I MILLORA DE L’ENLLUMENAT) 

La superfície de referència no és de titularitat municipal. 

C4 
CONDICIONAR ELS TERRENYS ADJACENTS A L’AV. CONSTITUCIÓ 
PER A ESTACIONAR I PODER ORGANITZAR EVENTS 

La superfície de referència és actualment de titularitat privada. 

C5 
PACIFICAR EL TRÀNSIT A ENTREPINS, CREANT UN ANNELL DE 
ZONA 30 AMB PREFERÈNCIA PATONAL I BICICLETA  

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C6 
COL·LOCAR REDUCTORS DE VELOCITAT ELEVATS (AMB SENYALS 
DE PAS DE VIANANTS), ALS C/ MOIXENT, PERELLÓ I XERCAO, 
ENTRE D’ALTRES. 

Les vies amb major intensitat viària disposen d’elements d’aquest tipus. 
Complementàriament, des de l’Ajuntament s’està estudiant una actuació integral per a 
calmar el trànsit al conjunt de carrers i avingudes del terme municipal. 

C7 
PAVIMENTAR LA TOTALITAT DE L’APARCAMENT ADJACENT A L’AV. 
CORTS VALENCIANES 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. Amb tot i això, la superfície actualment 
condicionada a aquesta zona d’estacionament permet donar resposta  –llevat d’episodis 
puntuals- a la pràctica totalitat de la demanda registrada. 

C8 
EQUIPAR I DINAMITZAR LA TORRE DEL VIRREI COM A RECURS 
CULTURAL-MUSEOGRÁFIC 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C9 
CREAR ITINERARI ACCESSIBLE I SEGUR EN BICI/PEATONAL DES DE 
MONTESOL/ENTREPINS A L’ELIANA/SAN ANTONIO DE 
BENAGÉBER/RIBA-ROJA DE TÚRIA 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C10 
HABILITAR UN APARCAMENT PÚBLIC JUNT AL CENTRE DE 
SALUT 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 
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C. PROPOSTES QUE REQUEREIXEN D’UN ANÀLISI PREVI MÉS PORMENORITZAT 
(Es valoraran i s’analitzaran progressivament, en funció del recursos municipals disponibles) 

C11 
INSTAL·LAR MECANISMES DE MITIGACIÓ DE LA CALOR (TENDALS, 
AEROSOLS AMB SENSORS DE MOVIMENT) ALS CARRERS 
COMERCIALS 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C12 
INSTAL·LAR PROTECTORS DE METALL DELIMITANT LA UBICACIÓ 
DELS CONTENIDORS DE RESIDUS 

L’Ajuntament, als punts on s’identifica una especial problemàtica (carrers en pendent, 
...), col·loca aquest tipus d’elements. La instal·lació generalitzada de protectors podria 
comportar una problemàtica sobrevinguda com a conseqüència de la creació de nous 
obstacles viaris, sobretot pel que fa a futures actuacios de regulació del trànsit (canvi de 
vies a un únic sentit, amb estacionament altern per periodes). 

C13 
ADQUIRIR UN TENDAL PER A LA PLAÇA DEL PAÍS VALENCIÀ (PER A 
ESTIU I EVENTS) 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C14 INSTAL·LAR SENSORS LLUMINOSOS AL PASOS DE VIANANTS 

En aquells punts els quals registren una major intensitat viària ja han estat instal·lats 
sensors. Ampliar aquesta dotació a tots els pasos existents a l’Eliana requeriria d’un 
anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu abast i, en el seu cas, valorar-ne el 
cost econòmic. 

C15 COL·LOCAR PROTECTORS ALS ESCOCELLS DELS ARBRES 

En aquells punts els quals registren una major afluència de vianants ja han estat 
instal·lats protectors als escocells. Ampliar aquesta dotació a tots els arbres en via 
pública existents a l’Eliana requeriria d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar 
el seu abast i, en el seu cas, valorar-ne el cost econòmic. 

C16 MILLORAR L’ENTORN DE  L’ABAIXADOR DEL METRO D’ENTREPINS 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C17 
CREAR UN ESPAI DE PARC INFANTIL A LA ZONA DEL C/ PASEO 
CONSTANZA 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució, ja que actualment l’Ajuntament no disposa 
de terrenys municipals a la zona de referència amb espai suficient per a albergar aquest 
tipus d’equipament. 

C18 COMPLETAR L’URBANITZACIÓ DE L’AV. GERMANIES 

El tram de la Av. Germanies pendent d’urbanitzar és de titularitat privada i pertany a una 
unitat d’execució urbanística. El procediment d’expropiació que caldria tramitar per a 
adquirir aquest sòl abans de l’execució indicada requeriria d’un anàlisi previ més 
pormenoritzat per a delimitar el seu abast i, en el seu cas, valorar-ne el cost econòmic. 
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C. PROPOSTES QUE REQUEREIXEN D’UN ANÀLISI PREVI MÉS PORMENORITZAT 
(Es valoraran i s’analitzaran progressivament, en funció del recursos municipals disponibles) 

C19 CREAR UNA SALA D’EXPOSICIONS D’OBRA ARTÍSTICA 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució, sobretot pel que fa a la identificació de l’espai 
físic municipal més adient per destinar-se a aquest ús. 

C20 MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ I EL SO A L’AUDITORI DE L’ELIANA 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C21 INSTAL·LAR PUNTS DE CÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C22 CONSTRUIR UN ROCÒDROM D’ESCALADA AL POLIESPORTIU 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C23 
CREAR UNA ESCOLA DE TENIS I CLUB SOCIAL A LES 
INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE TENIS HENDAYA 

Qualsevol actuació en relació amb l’ús d’aquestes instal·lacions, les quals són de 
titularitat privada, requereix d’un estud previ. 

C24 MILLORAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C25 PEATONALITZAR EL POBLE 
Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 

C26 
MILLORAR LA CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI AMB L’ESTACIÓ DE 
METRO 

Aquesta proposta, donades les característiques dels accessos viaris a l’estació,  requeriria 
d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu abast i, en el seu cas, valorar-
ne el cost econòmic. 

C27 
SOTERRAR ELS CONTENIDORS EXISTENTS JUNT A LA TORRE DEL 
VIRREI 

La instal·lació de noves unitats aïllades de contenidors soterrats implica un increment 
considerable de les despeses de recollida, donat que el seu buidatge requereix un vehicle 
especial. Junt amb l’anterior, aquest tipus de sistemes comporten unes exigències de 
manteniment elevades. Junt amb l’anterior, aquesta proposta requeriria d’un anàlisi 
previ més pormenoritzat per a delimitar el seu abast i, en el seu cas, valorar-ne 
l’execució. 

C28 
PEATONALITZAR I/O CONVERTIR EN VIES DE PRIORITAT INVERTIDA 
ELS CARRERS DEL CENTRE URBÀ MÉS PRÒXIMS A LA PLAÇA DEL 
PAÍS VALENCIÀ 

Aquesta proposta requereix d’un anàlisi previ més pormenoritzat per a delimitar el seu 
abast i, en el seu cas, valorar-ne l’execució. 
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D. PROPOSTES QUE NO QUEDEN COMPRESES DINS DEL CAPÍTOL D’INVERSIONS 
(Capítol 6 – Inversions: construcció d’equipaments i infrastructures i/o adquisició de béns inventariables) 

D1 
DEIXAR COM A DEFINITIU EL MERCAT DELS DIMECRES A L’ACTUAL 
PUNT PROVISIONAL 

Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal i, a més, ja ha estat 
sotmesa a consulta pública, havent resultat majoritària l’opció de tornar al punt original. 

D2 
REINSTAL·LAR PUNTS DE RECOLLIDA DE PILES A LES 
URBANITZACIONS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Amb 
tot i això, es valorarà la seu inclusió en el marc de la futura contractació del servei de 
recollida de residus urbans. 

D3 
INSTAL·LAR SENSORS ALS CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS 
PER A DETECTAR EL NIVELL D’OCUPACIÓ 

Aquesta actuació podrà quedar recollida, en el seu cas, en el plec de condicions tècniques 
que regulen la prestació del servei de recollida de residus urbans. 

D4 
IMPULSAR UN PROGRAMA DE VOLUNTARIAT D’ACOMPANYAMENT 
PER ALS XIQUETS QUE VAN A L’ESCOLA 

Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal. Amb tot i això, des de 
l’Ajuntament s’està elaborant un Pla municipal de Voluntariat a l’objecte de poder 
articular iniciatives com aquesta. 

D5 CREAR EL SERVEI DE FINESTRETA ÚNICA A L’AJUNTAMENT 
Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Això 
no obstant, es troba en estudi. 

D6 
ELIMINAR OBSTACLES VISUALS A LES PROXIMITATS DELS PASOS 
DE VIANANTS 

Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament duu a terme actuacions d’eliminació d’obstacles visuals de manera 
periòdica. 

D7 HABILITAR UNA SALA D’ESTUDI 24 H 
Les despeses vinculades a l’execució d’aquesta acció (recursos humans) no es 
corresponen amb el capítol d’inversions. 

D8 FUMIGAR LA ZONA ADJACENT AL C/ XERACO 
Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Amb 
tot i això, i en el marc de les actuacions de desinsectització i desratització que duu a 
terme periòdicament l’Ajuntament, es tindrà en compte aquesta proposta. 

D9 REALITZAR CAMPANYES PER A POTENCIAR L’ÚS DE LA BICICLETA 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 
Tanmateix, l’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal al 
disseny i planificació de campanyes per a la promoció de la mobilitat sostenible, incloent 
actuacions de foment de l´ús de la bicicleta. 
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D. PROPOSTES QUE NO QUEDEN COMPRESES DINS DEL CAPÍTOL D’INVERSIONS 
(Capítol 6 – Inversions: construcció d’equipaments i infrastructures i/o adquisició de béns inventariables) 

D10 NETEJAR I MANTENIR ELS SOLARS MUNICIPALS 
Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Amb 
tot, l’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal a la neteja i 
manteniment de solars municipals. 

D11 CONCEDIR SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI 
Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. En 
qualsevol cas, existeixen línies de subvenció a associacions locals. 

D12 ORGANITZAR MÉS ACTIVITATS PER A LES PERSONES MAJORS 
Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Les 
activitats per a persones majors compten amb una consignació pressupostària pròpia. 

D13 
ELIMINAR OBSTACLES VISUALS A LES PROXIMITATS DELS PASOS 
DE VIANANTS (senyals, bardisses vegetals, ...). 

Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament duu a terme actuacions d’eliminació d’obstacles visuals de manera 
periòdica. 

D14 
FOMENTAR L’OCUPACIÓ SOCIAL AMB CONTRACTES MÉS 
IGUALITARIS (MÍNIM 1 ANY DE DURADA) 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D15 ABARATIR EL PREU DELS SERVEIS DEL CENTRE ESPORTIU MANDOR Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D16 
IMPULSAR UNA CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ DE GATS 
ASILVESTRATS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D17 CONCEDIR AJUDES A LES VIVENDES AMB PLAQUES SOLARS Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D18 
SUPRIMIR LES TAXES DE CEMENTERI MUNICIPAL, LLICÈNCIA 
OBRES, ETC... 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D19 SUPRIMIR LES SUBVENCIONS A GRUPS POLÍTICS Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D20 
ESTABLIR LA PROHIBICIÓ DE QUE ELS CÀRRECS POLÍTICS 
ACCEPTEN REGALS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D21 CREAR UNA “PATRULLA ANTIEXCREMENTS” PEL CIVISME 
Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal. L’Ajuntament impulsa 
periòdicament accions de sensibilització a través de la campanya “Si teniu gos, feu-vos 

responsables”. 

D22 
REDUIR UN 12% ELS INGRESSOS PER IBI D’UNITATS URBANES I UN 
10% L’IMPOST DE VEHICLES 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 
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D. PROPOSTES QUE NO QUEDEN COMPRESES DINS DEL CAPÍTOL D’INVERSIONS 
(Capítol 6 – Inversions: construcció d’equipaments i infrastructures i/o adquisició de béns inventariables) 

D23 
ESTUDIAR FÒRMULES D’ACOMPANYAMENT DE PERSONES 
MAJORS PEL CARRER 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. Amb 
tot i això, des de l’Ajuntament s’està elaborant el Pla Municipal de Voluntariat amb 
l’objectiu de donar resposta a les diferents necessitats socials, culturals, esportives, ... 

D24 
IMPULSAR CAMPANYA DE CIVISME PER ALS CONDUCTORS DE 
VEHICLES 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 
Tanmateix, l’Ajuntament destina periòdicament una part del pressupost municipal al 
disseny i planificació de campanyes d’educació viària.  

D25 
DEMANAR QUE S’INCREMENTE LA FREQÜÈNCIA DE PAS DEL 
METRO 

Aquesta actuació no es correspon amb una inversió municipal. Amb tot i això, 
l’Ajuntament manté una defensa continuada en favor d’aquest increment i també de la 
millora general dels serveis de transport públic interurbà, a través de diferents 
plataformes i entitats. 

D26 
IMPULSAR CAMPANYES DE CONVIVÈNCIA ENTRE OCI NOCTURN I 
DESCANS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D27 FOMENTAR EL JOC AL CARRER Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D28 
CREAR SERVEI DE GUARDERIA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D29 MILLORAR EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A ENTREPINS Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D30 DISPOSAR DELS SERVEIS D’UN VETERINARI MUNICIPAL Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D31 
CREAR UNA XARXA DE CASES D’ACOLLIDA PER A ANIMALS 
ABANDONATS 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 

D32 
FORMALITZAR UN CONVENI AMB TEATRELIANA I APLAE PER A 
IMPULSAR UNA “ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE” 

Aquesta actuació no es correspon amb una despesa pròpia del capítol d’inversions. 
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E. PROPOSTES EL COST ECONÒMIC DE LES QUALS SUPERA L’IMPORT  
DEL PROGRAMA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS (200.000 €) 

E1 INSTAL·LAR CONTENIDORS DE RESIDUS SOTERRATS A TOT EL TERME MUNICIPAL 

E2 CONDICIONAR EL BARRANC DE MANDOR PER A PODER PASSEJAR, LLEURE, FER EXERCICI 

E3 CONSTRUIR UNA PISCINA D’ESTIU AL POLIESPORTIU 

E4 CREAR UN VELÒDROM PER A CORRER, ANAR EN BICI, PATINAR, ... 

E5 CREAR EL “CARRIL DEL CORREDOR” (SIMILAR AL CIRCUIT 5K DE VALÈNCIA) 

 
 
 
 

F. PROPOSTES QUE NO SÓN COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT 

F1 CONSTRUIR UNA ESCOLA INFANTIL L’oferta d’equipaments d’educació infantil no és competència municipal. 

F2 
CREAR PAS SEGUR PER A VIANANTS A CTRA. RIBA-ROJA DE TÚRIA  

(JUNT A SUZR1) 
La via de on es proposa l’actuació (CV-336)  no és de titularitat municipal. 

F3 
CREAR UN ITINERAR BICI/VIANANTS PER CONNECTAR AMB ALTRES 
POBLES DEL VOLTANT 

L’àmbit territorial d’aquesta proposta és supramunicipal. 

F4 CONSTRUIR UN CENTRE DE DIA MUNICIPAL L’oferta d’aquest tipus d’equipaments assistencials no és competència municipal. 

F5 CREAR UNA ESCOLA BILINGÜE ANGLÈS/CASTELLÀ Aquesta actuació no és de competència municipal. 

F6 DISPOSAR DEL SERVEI D’INFERMERIA AL COL·LEGIS DEL MUNICIPI Aquesta actuació no és de competència municipal. 

 
 
 
 
 


