Programa de pressupostos participatius (2018)
RELACIÓ COMPLETA DE PROPOSTES PRESENTADES

Nº

1

2

Títol de la proposta

MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT A
LA VIA PÚBLICA

Empoderament
energètic: instal·lació
de panells fotovoltaics
per autoconsum a
l'escola / SISTEMA
D’AIGUA CALENTA
SANITÀRIA SOLAR AL
POLIESPORTIU I
ALTRES EDIFICIS
PÚBLICS

Descripció
Millorar l'accessibilitat en alguns creuaments amb la finalitat de que la gent
amb dificultat de mobilitat pugen accedir d'una vorera a un altra més
fàcilment. Creuaments on faria falta, podren ser per exemple, en el C/ Jaume
I, al cantó amb Av. de la Constitució. C/ Gandia, al cantó amb Av. de la
Constitució. Millorar o acabar els escalons del recinte firal i fer un accés
solament per a vianants, que consistiria en fer un sobrample davant del
escalons amb una zona rebaixada per a la gent amb mobilitat reduïda
enfront del cantó del C/ La pau, on també caldria fer-ne una altra. Canviar el
paviment de les zones rebaixades ja existents on posant-lo de color i diferent
textura per a la seua indiciació i senyalització per a invidents i gent amb
mobilitat reduïda. Millorar on es puga les rampes que tinguen el restell un
poc elevant fent que puguen tropeçar les persones grans o la gents amb
andadors. Millorar els escocells per a que els enreixats que tenen estiguen
plans i posar els que falten per a que la gent no es quede enganxada i al
mateix temps s'evitaria que gats i gossos facen les seues necessitats allí.
Es tracta de posar panells solars fotovoltaics als locals de l'ajuntament (
escoles, ajuntament, etc) per autoconsum. La proposta es començar per
l'escola així els xiquets i xiquetes seran ben conscients del que és
l'autoproducció i l'empoderament energètic. L'impost al sol, només és per a
instal·lacions superiors a 10kw, que no és el cas de l'escola i es pot legalitzar
perfectament. A Potries com a molts pobles la gent no en sap del tema i que
millor forma començar pels locals de l'ajuntament, donant exemple i així
molta gent preguntarà i qui diu que no començem una revolució al poble?,
hui per hui ja és més econòmic el kwh autoproduit que el que comprem a les
comercialitzadores, a més a més encara que podem comprar l'energia a
comercialitzadores 100% verdes hem de pensar que un 10% de l'energia es
perd en el transport, per tant que millor que produir-la al teu terrat i
calenteta, calenteta consumir-la. Gràcies per la proposta.

ANÀLISI DE VIABILITAT

En cas d’anar a
votació:
cost d’execució
estimat

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ
Aclariment: En l’escola s’acaba de fer una
millora en l’instal·lació elèctrica i d’adequació
de la Potencia necessària per al edifici. En
aquest moment son 14 Kw. Inviable per a
aquest projecte. Lo que si pot entrar es un
sistema de Aigüa Calenta Sanitaria per al
Poliesportiu i altres edificis públics, cosa que
es mes adaptable al projecte.

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ
3

4

5

PINTAR GUALS

PAS DE VIANANTS
ENTRE LA PLAÇA I CA
SATUR
VORERA A LA CTRA.
QUE VA A LA PISCINA
I AL PARC DE LA
CONCÒRDIA

Aclariment: Els guals tenen que ser PÚBLICS,
ja que els guals particulars, segons una
Ordenança Municipal van a càrrec de la
persona propietària del gual.

10.000 €

Molta gent creua per eixe punt per anar a l'escola.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

6.000 €

Aquest lloc està transitat per molts xiquets i xiquetes.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

6

ASFALTAR ELS
CARRERS

7

PLANTACIÓ
D'ARBRES A LA
PLAÇA DEL PAÍS
VALENCIÀ

Plantar arbres caducifolis (i si pot ser mediterranis) a la plaça del País Valencià
per tal de fer una plaça més acollidora, amb ombres fresques a l'estiu i espais
assolellats a l'hivern.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

20.000 €

8

FONTS PER A BEURE

Estaria bé que es posaren algunes fonts per beure repartides pel poble.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

10.000 €

9

PARC DE LA
CONCORDIA

Crear un pipican al parc de la concordia o un lloc on la gent puga deixar els
gossos.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

15.000 €

Aclariment:En breu es faran les obres de
reparació de voreres, canalitzacions i asfaltat
de 2 carrers del poble: Carrer del Cup i Sant
Joan Baptiste.

50.000 €

10

MILLORA DESAIGÜES
PLUVIALS

Degut a que cada vegada més plou de forma més torrencial, quan ho fa,
propose que es puga millorar la xarxa de desaigües pluvials, connectant
aquells desaigües que puguen anar al clavegueram i enganxar-los a la
canalització del barranc. Al mateix temps, es podrien millorar les boques de
desaigüe del barranc, posant uns enreixats de forma la brutícia no tapone
l'entrada als mateixos i permeta que l'aigua entre sense desbordar. També es
podrien millorar i netejar bé tots els desaigües de tot el poble, sobretot els
més perifèrics, per a que quan ploga absorbisquen bé l'aigua.

11

MILLORA XARXA
AIGUA POTABLE

Millorar la xarxa d'aigua potable per a començar a subtitur les conduccions
de fibrocement i al mateix temps, es millorarien les voreres i si es pot, també
podrien posar-se canalitzacions per a les instal·lacions de llum, telefonia, etc.

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

12

PARC FORESTAL ELS
PENYASCOS

Neteja i adequació del parc forestal dels penyascos per tal de revitalitzar una
zona Forestal i d'esplai que no caldria donar per perduda. Encara està sancera
la caseta i les taules, caldria fer neteja i adequació dels senders. Promocionarla una vegada adequat

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

10.000 €

13

14

ENLLAÇ ANTIGA VIA
EN EL CASC URBÀ

INSTAL·LACIÓ DE
REFUGIS PER A RATES
PENADES ALS
EDIFICIS PÚBLICS

Es podria enllaçar l'antiga via del tren, què ara és un camí asfaltat què acaba
en la rodona d'accés a Potries, des d'on s'acaba, fins al carrer Europa, de
manera que la gent puga arribar a peu o en bicicleta fins dins del poble
entrant per on està el bar Vicent.
Les poblacions de rates penades han davallat en els últims anys i es troben en
greus problemes (algunes amenaçades, altres en perill d'extinció...). Al mateix
temps, cada estiu patim les molèsties dels mosquits i altres insectes. Amb la
instal·lació de refugis per a rates penades als edificis públics estarem ajudant
a les rates penades i augmentant la biodiversitat del nostre poble a la vegada
que contribuirem a reduir les poblacions d'insectes com el mosquit tigre i les
plagues agrícoles i de jardineria a través dels seus depredadors naturals. Es
tracta d'una proposta econòmica i fàcil de posar en marxa, ja que consisteix a
col·locar unes poques caixes menudes de fusta a la part alta de les façanes
dels edificis públics (Ajuntament, escola i escoleta, centre mèdic, casa de la
cultura, fonda d'entitats, museu, etc.).

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

15

CONSTRUCCIÓ D'UN
RESERVORI DE
MADRILLES
(SQUALIUS
VALENTINUS)

16

MILLORA ZONES
VERDES

17

ARBREDA
AUTÒCTONA

La madrilla (Squalius valentina) era un dels peixos més abundants als nostres
rius fa només unes dècades, però actualment, la seua població es troba en
greus problemes de decreixement que la situen en l'estatus de 'Vulnerable',
és a dir, a només un pas d'En perill d'extinció. Front a aquest greu problema,
el Centre Excursionista La Madrilla proposa la construcció d'un reservori de
madrilles a mode de xicoteta llacuna amb fauna i flora autòctones en la
parcel·la propietat de l'Ajuntament en la zona del gorg de la Catorzena. Per a
la qual cosa proposem que l'aport d'aigua provinga d'una connexió amb el
sistema de reg tradicional. D'aquesta manera, podrien controlar-se els factors
que posen en perill l'espècie, que bàsicament són: la gran quantitat
d'espècies exòtiques invasores, la reiterada dessecació dels rius i la presència
d'infraestructures hidràuliques que impedeixen la seua dispersió. Amb tot,
crear un reservori on s'alberguen diverses espècies aquàtiques de peixos i
amfibis i flora autòctona, donant un ús complementari al sistema de reg
tradicional i oferint, a més d'una ferramenta per a la conservació d'espècies
amenaçades, un espai útil per a l'educació ambiental i la investigació. En
definitiva, una oportunitat única per a contribuir a conservar la biodiversitat
aprofitant els recursos disponibles i involucrant a la societat. T'animes a votar
aquesta proposta?
Es podria fer una actuació en totes les zones verdes per a millorar-les. Per
exemple la zona verda del recinte firal, al costat de l'escenari. En les zones
ajardinades de l'entrada del recinte firal es podrien posar els murs de pedra
seca per a que estiguera més integrat en l'entorn. Les zones verdes de la
carretera, des de les rotondes fins la via es podrne millorar també. A més de
completar la colocació d'arbres en el perímetre urbá i en els escocells que
falten per reposar. També es podria fer una bardisa parale·la a la carretera per
a amortiguar l'impacte visual i els sorolls del trànsit.
Canvi de l'arbreda del carrer Safor, Plaça País Valencià, Constitució i Polígon
industrial per arbres autòctons que deixen menys brutes i que solten menys
resines

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

20.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

50.000 €

PROPOSTA APTA
PER A LA FASE DE VOTACIÓ

30.000 €

RELACIÓ DE PROPOSTES NO APTES PER A LA FASE DE VOTACIÓ PÚBLICA:

1

Casa de la Natura

2

Arreglar l'aire condicionat de
la biblioteca

Les antigues oficines del rajolar tenen, nius d'oronetes a l'habitació de l'esquerra, les
falcies fan niu a la cara oest, entre les rajoles, els teuladins a la teulada i a dintre dels
forats de les rajoles s'han comptat unes 36 rates penades (tadarida teniotis). La
proposta seria comprar-la i habilitar-la com aula natura, només a la part de baix i posar
càmeres a la part de dalt que és on fan niu les oronetes i les rates penades. A més a més
podria ser un centre per a ensenyar e interpretar el medi ambient, punt d'encontre
d'eixides mediambentals i local d'aprenentage, mentre que la part de dalt es podría
deixar per a l'observació i estudi dels ocells que aniuen. Amb les reformes pertinents
també es podría habilitar la part dreta per a l'aniuament d'ocells i la instal·lació de
càmeres. No crec que siga un local car de comprar per les circumstàncies que l'envolten.

Supera la quantitat de la inversió
màxima. ( 50.000 €)

Està dins de un projecte propi del
Ajuntament

3

Millora estètica de l'entorn
urbà (cases del poble)

M'agradaria que les cases al poble tingueren cossiols a les entrades i racons bonics al
voltan d'ells, com gerres amb parres embolicant-se per les façanes, murcianes i altres
flors. I que cadascú s'encarregara d'un racó o del que tinguera davant de casa. Això, és
clar, a nivell voluntari. Qui vulga i es faça responsable. I l'ajuda de l'Ajuntament seria per
a comprar els cossiols o jardineres, la terra i les plantes. La resta ja seria cosa nostra.
Gràcies.

4

Plantació d'arbres al pati de
l'escola

Plantació d'arbres caducifolis (si pot ser mediterranis) al pati de l'escola per tal que siga
un espai més acollidor i a més, donar ombra natural i fresca quan comença a apretar la
calor i solet a l'hivern.

No existeix espai suficient al pati de
l’Escola per a plantar arbres, ja que es
tendría que eliminar el camp de
basquet o de futbol del pati.

Poda d'arbres

A mi m'agradaria que se li donara clases als treballadors encarregats de les podes dels
arbres, x a que ho pogueren fer correctament. Que siga el millor x al arbre, i que el
deixen creixer com és, no tipo ovnis!!! Sé que la intenció és molt bona, però
personalment el resultat em fa patir...

Es pren nota de la proposta , però es
durà a terme amb recursos propis del
Ajuntament.

5

No es de competència exclusivament
Municipal.

6

Asfaltat de la plaça Sant Vicent

7

Connexió de les principals
sèquies amb el Serpis

8

Llibre d'història del poble de
Potries

9

Instal·lació de refugis per a
rates penades als edificis
públics

10

Millora xarxa aigua potable

11

Un espacio adecuado para
perros

Asfaltar la plaça Sant Vicent em pareix molt urgent pels anys que portem el veïns i
veïnes soportant la pols, la brutea i el fang quant plou. És l'únic lloc del poble encara de
terra i pensem que ja és l'hora de asfaltarlo com está a la resta del poble.
El Centre Excursionista La Madrilla proposa la connexió en diversos punts d'algunes de
les sèquies principals amb el riu Serpis, per tal de mantindre amb aigua els principals
canals de reg retornant l'aigua al riu. Amb aquest circuit tancat, es mantindrien
amerades les sèquies i per tant milloraria es seu manteniment, però a la vegada, es
mantindria aigua de manera recurrent en els diferents elements del sistema de reg i
amb això els animals que en ell hi viuen. Al mateix temps, hi hauria un corrent d'aigua
per tal de donar un servici als agricultors (aigua per a plantons, etc.) i es possibilitarien
altres usos alternatius com per exemple, la Ruta de l'Aigua.
Seria llogar un historiador/a que s'encarregara de fer un llibre de la història del poble de
Potries, per supost l'ajuntament hauria de llogar a l'historiador/a i editar el llibre o
posar-se en contacte amb alguna editorial que ho fera. En sabem la història d'Espanya o
d'Europa en canvi no sabem quasi res de la història del nostre poble. Seria un llibre que
a l'escola es podria estudiar i els cassolers i cassoleres sabriem dels nostres avant
passats i com anat transformant-se el poble i el terme
Per què no combatre als molestos mosquits tigre, altres insectes, plagues agrícoles i de
jardineria ajudant a les poblacions de rates penades? Moltes poblacions de rates
penades es troben en problemes i al mateix temps patim les molèsties dels mosquits
quan arriba el bon temps. Instal·lar refugis per a rates penades en els edificis públics de
Potries (Ajuntament, Casa de la Cultura, escola i escoleta, centre mèdic, Fonda
d'Entitats, Museu, etc.) contribuirà a augmentar la biodiversitat del nostre poble i
combatre als mosquits i altres plagues. És molt senzill i econòmic, només consisteix en
col·locar unes poques capses menudes de fusta en la part alta dels edificis.
Substituir les conduccions de fibrocement de la xarxa d'aigua potable per tal de millorar
la seguretat de l'aigua que consumin. Comporta l'avantatge afegit de aprofitar l'obra
per reparar le voreres en mal estat i canalitzar les instal·lacions de llum i telefonia
Potries necesita un espacio adecuado para nuestras mascotas, no hablo del pipican,
sino, de un espacio más amplio para que puedan correr, jugar, relacionarse y en el que
estén seguros, con un vallado, gracias.

No es una I. F. S. (inversió
financerament sostenible).
No pot entrar al programa.

No es un I. F. S.
No pot entrar al programa.

No es un I. F. S.
No pot entrar al programa.
(Encara que mos agrada molt aquesta
proposta)

REPETIDA

REPETIDA

REPETIDA

12

Asfalt nou de carrers

Asfaltar alguns carrers com és el Jaume I. Un dels carrers més transitats i que té falta.

REPETIDA

13

Sostenibilitat als edificis
públics

Instal·lació de plaques solars als edificis públics per tal de consumir energia propia,
sostenible i de qualitat. És pot fer un projecte ambiciós de tots els edificis O començar
poc a poco amb un o varis edificis menuts, per exemple: la fonda d'entitats, el museu,
escoles, ajuntament, algun parc. És pot ser ambiciós o modest, hi ha per a triar.

REPETIDA

14

La Palanca

Reparació i adequació de la Palanca del riu que uneix Els termes de Potries i Ador, amb
la implicació de l'ajuntament d'Ador.

15

Passeres

Recuperació de les antigues Passeres del riu Serpis per tal de recuperar l'antic camí a la
Casa Alfas, Bassa del Metge (llidoner).

16

Aparcament

Adequació d'aparcament de costat en el primer tram de Avinguda Constitució des de la
plaça cap amunt deixant aquest tram en una direcció de trànsit

Petjades de CO2

En cas de necessitat en compra o canvi de vehicles municipals, que siguen elèctrics i
instal·lació de punt de càrrega per aquest tipus de vehicles. Al mateix temps o per un
altre costat, instar a Diputació i/o Generalitat la compra d'aquest tipus de vehicles per a
usos institucionals o per Ajuntaments.

Edifici-espai polivalent

Malgrat el cost que suposa aquest tipus d'inversions podria fer-se una valoració de
viabilitat de l'ampliació de la casa de cultuta amb un edifici d'espais polivalent anexe a
esta. Pensant en les actuals i futures necessitats del poble permetria dur a terme les
diverses activitats així com incrementar el nombre d'aquestes amb un espai de més
amplitut i capacitat de persones.

Carril bici Potries-Villalonga

Propose la creació d'un carril bici que unisca Potries -Villalonga, potser emprant el
traçat de l'antiga via i amb col.laboració de l'Ajuntament de Villalonga ; amb interés
d'afavorir l'ús de la bici entre el nostre jovent que acudeix a diari a l'institut, i
l'autonomia que els donaria.

17

18

19

No es competència exclusivament
Municipal.
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i
Ajuntament d’Ador
Per la complexitat del Projecte i tenint
en conter que tenen que intervindre
altres administracions ( Medi Ambient i
Confederació Hidrogràfica del Xúquer)
aquest projecte no podrà estar enllestit
abans del 31/12/2018. Per lo tant en
inviable en aquest moment
Hui per hui aquesta proposta es
inviable, fins que Potries no tinga una
ronda
perimetral
funcional,
estrangularia la circulació de vehicles i
dividiria el poble en dos sectors.
Aquesta proposta ja està en marxa per
part del Ajuntament. En breu hi haurà
un punt de recarrega elèctrica a la Plaça
del ajuntament i se està negociant la
compra d’un vehicle elèctric per al
ajuntament
El propi Ajuntament te un projecte
enllestit de 63.000 € per a la primera
fase del edifici.
Es materialment
impossible afegir mes diners a aquest
projecte per falta de temps material per
a poder executar-lo.
No es de competència municipal.

20

Passeig fins Beniflà

Aprofitant la proximitat i l'existència dun camí ja fet, podríem cominicar-nos amb
Beniflà, amb un passeig per anar a peu, iluminat per poder utilitzar-se per la nit. Crec q
així podríem començar a unir-nos amb els pobles veïns i podem compartir instal.lacions
o serveis.

Es tracta d’una inverssió supramunicipal, a més afecta a terrenys que
es vorán afectats com a Polígon
Industrial al nou PGOU.

