Programa de pressupostos participatius (1ª ed.)
FASE DE VOTACIÓ PÚBLICA

Nº DE PERSONES QUÈ HAN VOTAT: 93
Total del padró de votants: 977 veïns/es
% de participació: 9,5%

RESULTAT DE LA FASE DE VOTACIÓ:
Cost
d’execució
estimat

Posició

Títol de la proposta

Nº de vots
obtinguts

1

Vorera a la carretera
que va a la piscina i al
parc de la Concòrdia

38

Aquest lloc està transitat per molts xiquets i xiquetes.

50.000 €

2

Millora xarxa aigua
potable

30

Millorar la xarxa d'aigua potable per a començar a substituir 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.

50.000 €

23

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.
Aclaració: 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 €

3

Empoderament
energètic: instal·lació
de panells
fotovoltaics per
autoconsum a
l'escola

Descripció

4

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

18

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.).

4

Fonts per beure

18

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

10.000 €

4

Millora accessibilitat
en la via pública

18

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.

50.000 €

5

Arbreda autòctona

16

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

30.000 €

6

7

Millora desaigües
pluvials

Parc de la concordia

15

14

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

10.000 €

50.000 €

15.000 €

7

Construcció d'un
reservori de
madrilles (Squalius
valentinus)

14

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.

20.000 €

8

Millora zones verdes

13

9

Enllaç antiga via en el
casc urbà

9

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.

50.000 €

9

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.

20.000 €

9

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

9

9

Plantació d'arbres a
la plaça del País
Valencià
Pas de vianants entre
la plaça i Ca Satur

50.000 €

6.000 €

10

Parc forestal els
Penyascos

8

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. Promocionar-la una vegada adequat

50.000 €

11

Asfaltar els carrers

7

Aclaració: 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 €

12

Pintar guals

2

Aclaració: Els guals tenen que ser PÚBLICS, ja que els guals particulars, segons una Ordenança
Municipal van a càrrec del propietari del gual.

10.000 €

