
PROPOSTES CIUTADANES 
 
 
Denominació: Enllumenament provisional de la ruta peatonal que connecta les 
avingudes Daniel Gil i Compte de Torrefiel 

 
Objecte: enllumenament de la ruta que es va adequar provisionalment com un 
camí de terres entre les avingudes Daniel Gil i Compte de Torrefiel i la 
instal·lació d’aproximadament 32 punts de llum. La il·luminació idònia d'aquest 
tipus de vies passaria per la instal·lació de columnes d'una altura aproximada 
de 5 metres.  

 
Pressupost aproximat: 45.000 euros 

 
Termini d’execució: 2 mesos 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Denominació: Adequació d’una vorera provisional a la zona del camí vell de 
l’estació 
 
Objecte: Realització d’una vorera dins l’actual via asfaltada que denominem 
antic camí de l’estació, que connecta la zona del Barranquet cap a la zona del 
carrer Sant Ignasi. Esta vorera es podria realitzar però de forma provisional, ja 
que la urbanització de tota esta zona està prevista dins de la unitat d'execució 
d'Almaig-2 (no coincidint el traçat actual del camí amb el del futur carrer). Per a 
la realització d'esta vorera sense l'ampliació de la plataforma actual del camí es 
deuria eliminar l'actual banda d'aparcament en cordó que existeix en el mateix.  
 
Pressupost aproximat: 11.000 

 
Termini d’execució: 1 mes 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Denominació: Eliminació de barreres arquitectòniques a l’edifici del 
poliesportiu municipal 
 
Objecte: Construcció d’un ascensor que done accés a la primera planta de 
l’edifici del poliesportiu on es situa el gimnàs. 
 
Pressupost aproximat: 50.000 
 
Termini d’execució: 3 mesos 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
 



 

Denominació: Urbanització del vial entre AFAO i el Centre d’Atenció Primària 
de Sant Rafel 
 
Objecte: Urbanització com a vial peatonal de l’espai entre el centre d’Alzheimer 
(AFAO) i el centre d’atenció primària (CAP) al barri de Sant Rafel. Es 
contemplarà l’enllumenament del vial i la col·locació d’elements d’enjardinat.  
 
Pressupost aproximat: 30.000 euros 
 
Termini d’execució: 2 mesos  
 
-------------------------------------------------- 
 
Descripció: Desenvolupament projecte camins escolars segurs a l’IES 
l’Estació  
 
Objecte: Adequar una via per a bicicletes per anar a l‘Institut de l’Estació 
també aprofitable per anar a l’estació de trens; millorar l’accés per vianants 
amb senyalització i millores de seguretat (bandes, etc) a la passarel·la existent 
sobre la carretera CV-40 i instal·lar una nova parada d’autobús. El vial per a 
bicicletes comunicarà el passeig de Benarrai amb l’Estació de trens sense 
passar per la carretera.  
 
Pressupost: sense enllumenat al vial 60.000; amb enllumenat al vial, 110.000 
 
Termini d’execució: sense enllumenat al vial 1 mes; amb enllumenat al vial, 3 
mesos 
 

PROPOSTES DE L’AJUNTAMENT 
 
Denominació: Adequació dels vestidors de la piscina a l’aire lliure del 
poliesportiu municipal 
 
Objecte: Es tracta d’una adequació en profunditat de les instal·lacions i acabats 
dels vestidors obsolets existents en l’edifici del poliesportiu municipal, recaient 
a la piscina a l’aire lliure, on es situa el bar.  
 
Pressupost: 170.000 euros 
 
Termini d’execució: 3 mesos 
 
----------------------------------------------- 
 
 
Denominació: Recuperació del pati posterior de l’EPA Sant Carles 
 
Objecte: L’obra de contenció del talús de l’EPA Sant Carles permet 
desenvolupar una segona fase de les obres ja realitzades, que recupere la 



superfície inicial i el tancament del pati posterior de l’EPA, mitjançant la 
construcció d’un mur de contenció a partir de l’alçada en que ha quedat rematat 
el talús realitzat. 
 
Pressupost aproximat: 65.000 euros 
 
Termini d’execució: 2 mesos 
 
----------------------------------------------------- 
 
Denominació: Adequació per a vivenda social de l’edifici municipal de la Vila 
Objecte: completar l’obra realitzada al Carrer Trinitat nº66 de recuperació de 
l’habitatge destinat a usos socials, amb una segona fase que finalitze allò 
executat amb les instal·lacions i acabats adients. Es realitzaran petits 
allotjaments per cobrir necessitats del departament de serveis socials.  
 
Pressupost aproximat: 70.000 euros 
 
Termini d’execució: 4 mesos 
 
-------------------------------------------------- 
 
Denominació: ampliació del Centre Cívic del barri del Llombo 
 
Objecte: Ampliació de les instal·lacions de l’actual Centre Cívic del barri del 
Llombo, al Carrer d’En Jaume I el Conqueridor. El local actual s’extendria a la 
planta baixa adjacent amb la implantació d’un programa funcional amb dues 
sales multiusos i diferents despatxos per poder ubicar les dependències 
d’entitats com el Consell Local de la Joventut, i d’altres.  
 
Pressupost aproximat: 110.000 euros 
 
Termini d’execució: 3 mesos 
 
 
------------------------------------------------ 
 
 
Denominació: Creació oficina Infopolicia al Parc del Mestre Ferrero 
 
Objecte: Rehabilitació de l’edifici municipal existent a la zona sud del Parc del 
Mestre Ferrero, destinat a l’actualitat a aseos. Aquest espai, renovat i adequat 
a la seua totalitat, s’emprarà per a ubicar dependències administratives on 
situar el servei d’Infopolicia.  
 
Pressupost aproximat: 60.000 euros  
 
Termini d’execució: Dos mesos  
 
 


