PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2022
_ Fase de VALIDACIÓ DE PROPOSTES _
A continuació es facilita la relació de propostes presentades totalment per la ciutadania,
distribuïdes segons els tres grups definits en la fase de validació prèvia.
Grup I) Propostes ciutadanes que es traslladen a la fase de votació pública:
El cost d’execució de les propostes que resulten més votades per la ciutadania s’incorporarà al
pressupost municipal de 2023, fins al límit econòmic disponible en el marc del programa de
pressuposts participatius.
PROPOSTES PER A
VOTACIÓ PÚBLICA/ PROPUESTAS PARA
VOTACIÓN PÚBLICA

1.

COST
ESTIMAT/ COSTE
ESTIMADO
Afegir i millorar els passos de vianants (Rotonda de las tinajas i urbanització 5.000 €
de la Siesta, av. Riba-roja)
Añadir y mejorar los pasos de peatones (Rotonda de las tinajas y urb. De la
siesta , av riba-roja)

2.

Millorar l'asfalt en diferents zones del terme (zona Taules, Corts 100.000,00 €
Valencianes, Montesol, carrer Esparza...).
Mejorar el asfalto en diferentes zonas del término (zona Taules, Cortes
valencianas, Montesol, calle Esperanza…).

3.

Ampliar la il·luminació en el nucli urbà i urbanitzacions.
Ampliar la iluminación en el núcleo urbano y urbanizaciones.

50.000,00 €

4.

Plantar més arbres als carrers.
Plantar más árboles en las calles

100.000,00 €

5.

Millorar i ampliar els pipicà.
Mejorar y ampliar los pipican

25.000,00 €
100,000,00 €

6.

Reparar les voreres de diferents punts del terme municipal (carrer Rosas,
urbanització Entrepins, Pinadeta del Cel, zona Hendaia, etc.).
Reparar aceras de diferentes puntos del término municipal (calle Rosas, urb
Entrepinos, Pinaeta del Cel, zona Hendaya, etc.).

7.

Millorar i ampliar la xarxa de carril bici intraurbà.
Mejorar y ampliar la red de carril bici intraurbano.

100.000,00 €

8.

Ampliar la il·luminació al parc de la Pinada.
Ampliar la iluminación en el parque de la pinada

5.000,00 €

9.

Creació de pistes de pàdel al Poliesportiu Municipal.
Creación de pistas de pádel en el Polideportivo Municipal.

48.000,00 €

10.

Creació d’un parc de cal·listènia i parkour.
Creación de un parque de calistenia y parkour

35.000,00 €

Millorar les instal·lacions de l’skatepark i ampliar-lo amb instal·lacions per a 35.000,00 €
principiants.
11.
Mejorar las instalaciones del skatepark y ampliarlo con instalaciones para
principiantes.
Creació d’un parc entre els carrers Paiporta, Iregua i Santiago Apòstol
12. Creación de un parque entre las calles Paiporta, Iregua y Santiago Apóstol

40.000,00 €

13. Ampliar els parcs a les zones residencials (prop del cementeri de Montesol,
Entrepins...).

80.000,00 €

Ampliar los parques en las zonas residenciales (cerca del cementerio de
Montesol, en Entrepinos…).
Ampliar les instal·lacions esportives d’ús lliure en parcs i zones obertes.
14. Ampliar las instalaciones deportivas de uso libre en parques y zonas
abiertas

77.000,00 €

15.

Augmentar la visibilitat dels senyals de seguretat viària.
Aumentar la visibilidad de las señales de seguridad vial.

5.000,00 €

16.

Adequar una zona verda de la Gran Avinguda.
Adecuar una zona verde de la Gran Avenida.

60.000,00 €

17.

Adequar espais per a zona de pícnic als parcs municipals.
Adecuar espacios para zona de pícnic en los parques municipales.

22.000,00 €

18.

Enjardinament de la urbanització Bonavista.
Ajardinamiento de la urb. Bonavista.

40.000,00 €

19.

Creació de pistes esportives a la Gran Avinguda.
Creación de pistas deportivas en la Gran Avenida.

100.000,00 €

