
Proposta Descripció Valoració 
Carril bici poble-platja Unir el poble i la platja amb una via ciclo-peatonal per a 

poder anar tant en bici com caminant de manera segura. 
Descartada 
No és competència municipal. 
La carretera de la platja al poble és 
competència de diputació: 

Carril bici per la platja. Un carril de bici adaptat per tota la platja, i que incloga el 
passeig marítim 

Descartada. 
No és viable. Caldria una reordenació 
general de la platja, suposant una 
despesa superior a 25 000 e 

Obrir la pista de bàsquet del poble per a ús lliure de tots. Molts ciutadans consideren que no es deu seguir pagant per 
accedir a la pista de bàsquet del poble. Proposen com a 
mesura de seguretat per evitar vandalisme, cedir el DNI de 
les persones que sol·liciten l'ús de les instal·lacions i tornar-
lo quan acaben i estiga tot en condicions. 

Descartada. 
No es proposta per als pressupostos 
participatius.Aquesta poposta és de 
funcionament caldria exposar la 
proposta per registre d’entrada a la 
regidoria competent. 

 
 

Instal·lar descalcificador Instal·lar descalcificador a la xarxa municipal d' aigua 
potable per una millor qualitat de l'aigua i evitar la calç i tot 
el que comporta. 

Descartar. 
Supera el màxim permet per a les 
propostes  25.000e 

Controlar l'ADN dels animals de companyia. Campanya de sensibilització de civisme en quant a la 
recollida d'excrements. 
Crear una base de dades d'ADN dels animals registrats del 
municipi per a poder multar als propietaris dels excrements 
que queden desemparats al carrer. 

Descartar ADN 
 Suposa un contracte de servei per anys. 
 Els pressupostos participatius sols 
estan destinats a un servei acotat en el 
temps. 
 

Les nostres séquies i camins Arreglar camins, netejar séquies. Fer rutes a peu i amb bici 
pel 
nostre terme. També àrees de descans. 

Descartar. 
En lestiu és contracta gent per a eixa 
tasca 

Festes patronals de veritat Sabent de la importància de la festa de mors i cristians de 
Bellreguard, m'agradaria que s'implantaren a Festes altres 
activitats que ens recorden 
i emocionen com abans. Tot per fer un poble més unit i on 
tothom puga sentir-se acollit. Un poble de veritat que mira 

Descartar. 
Declaració d'intencions, no és una 
proposta 



pel benestar, la festa i els gustos de tots els seus ciutadans. A 
mi m'agrada la festa de Moros i cristians, però he de dir que 
aquesta festa tan arrelada al nostre poble està fent que es 
perden les tradicions que tanta importància tenien abans. 
Més que una proposta, és una declaració d'intencions de que 
es 
podrien tornar a fer-se coses que abans es feien i agradaven 
tanta la gent del poble. Com bé deia Vicente Andrés 
Estellés, no s'és res si no s'és poble. 

Seguretat del ciutadà. Arreglar voreres deteriorades al llarg de tot el poble. 
A la platja, fer accessibles els pas de vianants amb la 
baixada de 
l'escaló de la vorera, necessitem rampes en TOTS els passos 
de vianants. 

Descartar. 
Supera els 25.000,00 € en tota la platja 

Servei matiner per a xiquets/es d’infantil i primària Consistiria en aprofitar un aula del CEIP Gregori Mayans i 
Císcar, per donar servici matiner (aproximadament de 7:00 a 
9:00) a tots els xiquets i xiquetes, els pares i mares dels 
quals, 
no poden portar-los al col·legi a les 9:00 per motius laborals. 

Descartar. 
Seria un servei d’un any, no tendria 
continuïtat, no en pressupostos 
participatius 

Patrimoni cultural M'agradaria que al lloc on estava la font de la roda és 
col·loque alguna placa al terra i monòlit escultòric o 
informatiu de l'emblema del poble. 

Descartar. 
Està previs fer en l’obra del passeig 
marítim. 

 
 


