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1

2

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

Iluminar el carrrer i la
parada de bus que hi
ha entre la urbanització
Hostal del Lluch i
Urbanització les
Moreres

Degut a la inseguretat que hi ha en un carrer fosc seria convenient Iluminar
el carrrer i la parada de bus que hi ha entre la urbanització Hostal del Lluch
i Urbanització les Moreres i altres zones fosques de la ciutat.

Hostal del lluch

Teulat Pistes de pàdel

Allargar el teulat de la pista polivalent per tal de cobrir les pistes de pàdel

Parc del Graó

3

NO VÀLIDA

badens reductor
velocitat

cambi dels badens de reducció de velocitat del tipus del carrer mossen
cinto al tipus del la av. parc cantonada lluis companys. Aquest canvi
aportaria menys manteniment de l'ajuntament per que serian d'obra, menys
invair el caril contrari per part de conductors i meys velocitat per part de
conductors , a mes a mes meys averies en els cotxes dels veins perque
aquest badens fan averies quan els pases molt, encara que ho facis molt
apoc a poc , per exemple dels suports del motors.

papereras, pergoles i
seients pel usuaris del
bus

Aquesta proposta es doble ,una per la necesitat de papereras per tot el
poble, que no es normal,hi han un munt de carres que no hi ha
cap,exemple carrer Mirador, Mossen Cinto, avd. del parc ,etc..passen la
colla que ve dels colegis i zona de passeig i un munt mes que pasejant pel
poble es veu. I l'altre es pergoles per la pluja, vent i seients per la gent que
hi agafa el bus, veus a vegades gent gran o nanos que esperan el bus al
carrer Lleida, per exemple, estona esperant i a vegades es seuen al terra
o els veus patint pel fred o pluja sense cap refugi.
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5
Fer arribar l'aigua
potable a la
urbanització Graó Park
d'Alpicat

6
Reestructuració,
adequació i
manteniment de
l'estany ànecs Parc del
Graó

7
Construcció d'una
colònia- alberg de gats
al Poble

VÀLIDA
NO VÀLIDA
FUSIONADA
REPETIDA
PREVISTA/EXISTENT

És de vital importància que es faci arribar l'aigua potable a la urbanització
Graó Park d'Alpicat, ja que aquesta mesura beneficiaria a més de 100
veïns i considero que és un bé de primera necessitat. Actualment rebem
l'aigua d'una bassa i durant 6 mesos a l'any patim restriccions i a banda
que no és potable.

REPETIDA/VÀLIDA

NO VÀLIDA
hi son en tot el poble
pero com a minim en
carrer de molt transit
com Mossen cinto, avd
del parc ,carrer lleida o
Enric Granados

MOTIUS NO VALIDACIÓ

COST

OBSERVACIONS COST

TÍTOL PROPOSTA BUTLLETA
VOTACIÓ

46.000 €

Inclou marquesines (2,5m
longitud) i bancs a les 7
actuals parades + 50
papereres per tot el poble.

Instal·lar marquesines i bancs a
les parades del transport públic i
més papereres pel poble.

Il·luminar el carrer i la parada de bus que
hi ha entre la urbanització Hostal del
Lluc i la urbanització Les Moreres no és
competència municipal, ja que està en
procés la cessió de l'enllumenat per part
de la urbanització de Les Moreres a
l'Ajuntament.
Repeteix la 47.
Pels problemes de trànsit ( vehicles
particulars, tractors, remolcs... ) amb els
reductors de velocitat d'obra instal·lats al
municipi, el consistori va decidir renovarlos a poc a poc per coixins berlinesos,
aquests estan avalats pel Servei Català
de Trànsit i són considerats millors pel
conjunt de la població. Per tant aquesta
proposta quedaria no vàlida per motius
de sostenibilitat (atès que fa poc temps
que es van canviar els ressalts d'obra
per coixins berlinesos).

VÀLIDA
carrer Lleida per
pergoles i seient i
papereres per tot el poble

NO VÀLIDA

Fer arribar l'aigua potable a la
urbanització Graó Park d'Alpicat no és
competència municipal. És la mateixa
entitat d'urbanització la que gestiona els
serveis.

URBANITZACIÓ GRAÓ
PARK D'ALPICAT

Alpicat té un referent per tothom que arriba a visitar-la i és el Parc del
Graó, és la nostra targeta de presentació del nostre poble i fa molts anys
que no està tractada com es mereix, necessitem modernitzar les
instal·lacions de l'estany dels ànecs amb una depuradora i reestructurar
l'estany per fer-lo més amable pels animals i més adient als moments
actuals... Podrien ser, un parc escola i que tothom gaudeixi d'una natura a
prop de casa, Alpicat ha de ser un poble amable amb els animals. Per això,
demano ampliació i reestructuració, dotació d'una depuradora adient i més
manteniment adequats a les necessitats veterinàries i salubritat de l'estany. Parc del Graó
Al lloc més adient i que
sigui prop d'espais
públics com jardins o
Aplicar al poble protocols pels Gats ferals i abandonats CER (Captura,
zones acotades pel
Esterelització i Retorn a la colònia) a través d'una protectora de Lleida o
pràctic desenvolupament
voluntaris d'Alpicat. Alimentació i control de natalitat. Construir una zona
de les protectores o
pels gats amb unes instal·lacions adient pels gats abandonats o perduts i
voluntaris i sobretot
així evitarem la seva reproducció incontrolada i complirem la llei de
garantí la protecció
protecció animal aprovada pel parlament Català.
animal.

VÀLIDA

60.000 €

Reestructucació i adequació de
les instal·lacions de l'estany del
Parc del Graó.

VÀLIDA

21.175 €

Construcció d'una colònia-alberg
de gats.Lloc a determinar

PREVISTA/EXISTENT

8

Via verda
9
Zona de pícnic

10

GUARDA RURAL

Una via verda circumvaladora al nucli urbà d'Alpicat per poder caminar i
anar a corre sense el perill dels vehicles.

Una zona de picnic amb taules i focs a terra. Algunes de les zones podrien
esplanada del rubinals, parcs dels anecs o parc del polígon del ludic parc.

disposar una guarda rural titulat autònom com té altres localitats com
Alcarras, Almenar Algerri, etc, per a la vigilància de l'Terme municipal,
urbanitzacions, granges, cultius, magatzems agricoles etc, crec que seria
una manera de prevenció als robatoris rurals.
i no cal una jornada completa amb hores esporàdiques crec que hauria
prou per prevenir robatoris i els veïns de torres, urvanizaciones i pagesos
estarien més tranquil sabent que hi ha un guarda rural vigilant els seus
béns i encara sobraria mes diners per a altres coses.

Alpicat

Alpicat

Projecte Joves tossal
de la corona

Aquest projecte el farien alumnes de final de carrera de forestal.
Un cop el projecte estigués acabat, l’Associació de Joves d’Alpicat
s’involucraria a dur a terme les tasques que fossin possibles amb l’ajuda
oberta de qualsevol voluntari del poble, es podria involucrar l’institut, altres
associacions..., és a dir , un projecte de poble.

Dotació per a la compra de sòl accessible a tothom.

14

Limpieza

Limpieza de terrenos o parcelas colindantes con el pueblo.

NO VÀLIDA

El cobriment de la part superior de les
pistes de tennis com a continuïtat de les
pistes de futbol annexes, i el cobriment
perimetral suposa molts m2 d'actuació
que fan excedir el pressupost de
60.000€ destinats a aquest procés.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. La proposta
presentada pertany al capítol 2 del
pressupost municipal.
La proposta de la zona de pícnic es
porta a votació.
Hi ha un projecte de reforestació on ja
participen l'alumnat dels diferents
centres educatius del municipi.

NO VÀLIDA

La compra de sòl amb l'objectiu de
millorar l'accés a l'habitatge supera el
pressupost de 60.000€, establert per
aquests pressupostos participatius.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. La proposta
presentada pertany al capítol de
manteniment.

Parc del graó

Tossal de la corona

13
Millora de l'accés a
l'habitatge

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions i un altre que no
suposessin una contractació extra de
personal. La proposta presentada no és
una inversió i implica contractació de
personal.

terme municipal Alpicat

Els punts principals del projecte serien:
- Rehabilitació i neteja dels camins.
- Reforestació amb diferents espècies autòctones.
- Creació d’una zona pícnic.

12

50.000 €

VÀLIDA

11
Cobriment de les pistes Cobriment de la part superior de les pistes de tenis (com les pistes de
de tenis
futbol) i els voltants.

Donada la realitat del municipi és
incompatible crear una via verda dins del
propi nucli urbà,
comportaria l'expropiació o variació de
la propietat de les finques afectades i
excediria del cost destinat a aquest
procés participatiu.
El municipi disposa de diferents rutes
per connectar amb la naturalesa,
descobrir diferents racons d'Alpicat i
poder caminar sense perill de vehicles.
Per més informació consultar al web:
www.alpicat.cat

Alpicat

Inclou: 10 taules i bancs +
una zona de focs i
l'adequació d'un espai
públic de 500m2 aprox.

Zona de pícnic i barbacoes.Lloc
a determinar.

NO VÀLIDA

15
Bajadas torrenciales
16

17

PARC INFANTIL
URBANITZACIÓ LES
BRUIXES
Bandes rugoses a
l'entrada i sortida de la
Urbanització de Les
Bruixes

18
Pipicà

Bajadas torrenciales de agua procedente del barranco de Cerámicas
Palau, que inunda la calle Farraginals.
Es demana la construcció d'un parc infantil a la Plaça de la Urbanització de
Les Bruixes, amb uns gronxadors i un rascaculs. En l'actualitat aquest
espai està sense servei i el conjunt de veïns es veurien afavorits amb
aquest nou equipament.
Es demana la instal.lació de bandes rugoses a l'entrada i sortida de la
Urbanització de Les Bruixes per tal d'evitar que els vehicles que hi transiten
ho facin a grans velocitats
Espai destinat als gossos i els seus propietaris perquè els cans hi puguin
fer les seves necessitats fisiològiques. Zona habilitada amb una font, bancs
i papereres pels excrements, així com perquè els gossos hi puguin
passejar, córrer i jugar lliurement.

C/ Farraginals

Plaça de la Urbanització
de Les Bruixes
Entrada i sortida de la
Urbanització de Les
Bruixes
Zona del parc o
qualsevol altra adequada
i pública

VÀLIDA

20.000 €

VÀLIDA

1.600 €

PREVISTA/EXISTENT

NO VÀLIDA

19

contendors soterrats
d'escombreries

Degut a que la gran majoria de dies les escombreries es troben
escampades pel voltants dels contenedors, a part de l'impacte visual i
ambiental que ocasiona, esta provocant un augment el en nombre de rates
pels voltants.

contendedors del final
d'on finalitzen les cases
del cami vell d'Alpicat

Amb els objectius següents:
1) facilitar el seu ús com a mitjà de transport no contaminant dins del poble,
sobretot dels estudiants que es podrien traslladar a l’escola i l’institut amb
seguretat i de manera sostenible.
20

21

NO VÀLIDA

2) promoure els seus beneficis com a eina per fer esport a qualsevol edat i
millorar la salut de les persones.

Elaboració d’un pla per
potenciar l’ús de la
bicicleta dins del nucli
del poble i tot el terme
municipal
Sanejament i
modernització del C/La
Ràpita

Tot el municipi (centre
urbà i voltants)

Millora i sanejament de
la plaça del C/ Corral

Sanejar i o tallar els pins de la plaça ja que trenquen el paviment i ens
provoquen problemes a les teulades dels veïns deguts a la pinassa que
produeixen, així com la neteja periòdica de la zona que és pràcticament
inexistent.

C/ Corral

L'empresa concessionària del Consell
Comarcal, que és qui fa la gestió del
servei per la recollida d'escombraries a
Alpicat funciona amb el servei d'illes de
contenidors. Fins a la finalització de la
concessió no es pot abordar un canvi de
model.

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions (Un estudi no és
considerat inversió). La proposta
presentada pertany al capítol 2 del
pressupost municipal.

PREVISTA/EXISTENT

L'actuació proposada està prevista dins
de la rehabilitació integral del Nucli Antic
i s'anirà executant per fases.

PREVISTA/EXISTENT

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions (El sanejament
de pins no és considerat inversió). La
proposta presentada pertany al capítol 2
del pressupost municipal.
De totes formes, s'està fent actuacions
de sanejament de l'arbrat d'aquesta
zona.

C/La Ràpita

22

Ja existeix aquesta instal·lació a l'Avda
del Parc davant el C. de Raimat.

Per altra banda, tècnicament s'estima
que la creació d'una anella ciclista és
actualment inviable i incompatible amb
la realitat del municipi, a més a més,
aquesta actuació superaria el pressupost
destinat a aquest procés participatiu.

Podria incloure una anella ciclista al voltant del poble, la creació
d’aparcaments per a bicis davant de l’escola, l’institut... i altres accions que
ja funcionen en altres pobles i ciutats de tota Europa.
La proposta s'alinia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
2030.
Rehabilitació, sanejament i modernització del C/La Ràpita ja que estem
oblidats aquí al poble, no tenim llum Led, no hi ha neteja, fugues aigües de
clavegueram i moltes coses més no gestionades correctament per
l'Ajuntament.

Referent a aquesta proposta
l'Ajuntament ja disposa d'un estudi fet.
L'actuació d'aquest estudi sobrepassa el
pressupost d'aquest procés.
Pavimentació de zona, jocs,
tancament perimetral de
Creació de zona de jocs infantils
seguretat i senyalització de a la urbanització de Les Bruixes.
pas de vianants.
Instal·lació de reductors de
velocitat a l'entrada i sortida de
la urbanització de Les Bruixes.

Il•luminqr Av. Parc

Il·luminació de l'Avinguda del parc, per la zona paral·lela al parc i crear o
senyalitzar una zona de pas per vianants ja que de nit no es veu i els
peatons han d'anar per la calçada i sense llum. I ara que es fa de nit tant
d'hora seria convenient.

Alpifood - I fira de
menjar internacional
d'Alpicat

Es tractaria de fer un concurs / fira de menjar internacional, amb els
diferents alpicatins vinguts d'altres llocs del món o familiars, amics, etc.; i
de posar en comú les seves millors receptes: cuscús o Zaalouk (Marroc),
asado (Argentina), pizza (Itàlia), Guacamole (Mèxic)...
La resta d'Alpicatins i gent d'altres contrades, podrien degustar els plats, a
un mòdic preu, i es donaria premis als millors.
Es podria fer a la carpa de la Diputació davant el col·legi i els participants
podrien vestir les robes típiques del seu país.
Es podria fer concerts de música folklòrica i/o típica dels països
participants o balls i fer un concurs donant premis als millors.
Aquest tipus de festa crea vincles amb els diferents grups ètnics, del
municipi i de la resta de població, i és una oportunitat per endinsar als més
joves en la interculturalitat i el fet de poder tastar menjars de tot el món.
Allà on s'ha fet aquesta festa ha triomfat i crec que aquest municipi, amb lo
solidari i participatiu que és, no seria menys.

AlpiArt - I concurs
Urban grafiti

Es tractaria que igual que han fet a Penelles o altres pobles del voltant, a
poc a poc, anys rere any, es fes un concurs de grafitis al poble.
Fins a poder fer una ruta urbana, seguint els diferents grafitis, de grafiters
amateurs i/o professionals i combinar-lo amb una ruta gastronòmica (tapes
pels diferents bars/restaurants del poble). El que demostrés, amb fotos,
que ha fet tota la ruta tindria una tapa gratis, per exemple.
També es podria fer una ruta interurbana, per les rutes del canal per
exemple, etc
Aquesta iniciativa implicaria al jovent del poble i faria que gent de fora
Tot el municipi (via
vingués a conèixer el nostre poble i consumís als nostres bars i restaurants. urbana).
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Exposició de Playmobils al teatre la Unió. Com ja es va fer al seu dia, però
aquesta vegada amb Playmobils de gent d'Alpicat.
Es pot fer un cap de setmana o mes temps segons dates (setmana santa,
Exposició de Playmobils Nadal o festes d'Alpicat).

28

Al tram d'avinguda no urbanitzada entre el carrer del Bosc i el Passeig del
Urbanització de
Parc, la construcció de la vorera que delimita l'espai del Parc del Graó
l'Avinguda del Parc a la evitaria l'estacionament de vehicles a la zona ajardinada, i una via d'accés
zona del Parc del Graó "neta" i aliena trànsit a l'escola i la zona esportiva per els veïns.
Degut a la quantitat de gent que camina. passeja, correr o patina a la zona
del Ludikc parc aprofitant el poc trànsit de la zona, a les àmplies zones la
instal·lació de màquines per fer exercici a l'aire lliure seria un incentiu per
Gimnàs a l'aire lliure
fer vida saludable

Construcció de vorera i
instal·lació d'enllumenat entre el
C. del Bosc i Passeig del Parc.

Avinguda del parc

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. Un concurs/fira
no és considerat inversió.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. Un concurs
Urban grafiti no és considerat inversió.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. Una exposició
de Playmobils no és considerat inversió.

Carpa de la Diputació
davant el col·legi.

26
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60.000 €

VÀLIDA

23

Fusionada amb la 27.
Inclou: lluminàries + els
treballs d'excavació, estesa
de cablejat, replenat i
compactació final +
despeses de legalització.
Es contempla vorada
perimetral + base de llosa
de formigó de 20cm amb
malla electrosoldada +
paviment de panot.

Teatre la Unió

FUSIONADA/VÀLIDA

Fusionada amb la 23.

Parc del Graó

Ludikc parc, jardins
Verge de Montserrat

VÀLIDA

35.000 €

Es contempla la instal·lació
Gimnàs a l'aire lliure al Lúdic
de màquines per a l'exercici
Park.
exterior i parc de cal·listènia.

29

Coberta pista tennis

Cobrir les pistes de tennis, a poder ser lateralmemt també.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.

Pistes de Tennis Alpicat

30
Una illa de contenedors
més

31

IL·LUMINACIÓ PISTA
DE FUTBOL
URBANITZACIÓ
TERRAFERMA,
ELIMINACIÓ DE LES
BARBACOES I
COL·LOCACIÓ
D'UNES CISTELLES I
UNES TAULES DE
PING PONG

32

33

34

35

36

CREACIÓ DE LA
SETMANA DE LES
ARTS
ILUMINAR PISTA DE
FUTBOL DEL
CARRER RAMON
BERENGUER IV, URB.
TERRAFERMA

La pista de futbol que es troba al final del carrer Ramon Berenguer IV no té
activa la il·luminació i ara a l'hivern els nens no poden anar-hi a jugar més
tard de les 18h perquè es fa fosc. Es podria o bé activar la il·luminació que
hi havia abans (els focus estan col·locats, ignoro si funcionen o no) o bé
posar algunes faroles distribuïdes per l'espai. És una zona d'esbarjo
desaprofitada durant els mesos d'hivern per manca d'il·luminació.
Així mateix, demano també la col·locació d'un parell de cistelles de
bàsquet, la retirada de les barbacoes antigues de la urbanització I, al seu
lloc, posar-hi una taula de ping-pong a disposició de tots els veïns.

Aprofitar la celebració del Circ Picat per estendre la difusió d'altres arts,
com la literatura o les arts plàstiques. Convocar un concurs literari
(diferents edats), fotografia i pintura sobre el Segrià, Lleida o Catalunya
(per exemple). Fer xerrades, presentacions de llibres, debats, etc. Fer
d'Alpicat l'epicentre de la cultura.
SOLICITO FAROLES QUE ILUMINI LA PISTA QUE ARA A PARIR DE
LES 18H ESTÀ A LES FOSQUES I NO ES POT JUGAR.
POSAR UNES CANASTES DE BÀSQUET, TREURE LES BARBACOES I
POSAR UNA TAULA DE PING PONG.

SOLICITO HABILITAR LA ZONA I COL.LOCAR UNA EQUIPACIÓ DE
CALISTENIA A LA CANTONADA DEL C/ LLEIDA AMB EL C/ LA
NOGUERA.
POSAR EQUIPAMENT JA ES VA DEMANAR FA TEMPS I AIXÍ S'EVITARÀ QUE SIGUI UNA
CALISTENIA
ZONA ON ELS ANIMALS FACIN LES SEVES NECESSITATS DEGUT
ALS SEUS AMOS INCIVICS.
A MÉS S'APROFITARÀ UN ESPAI PER A QUE LA GENT FACI ESPORT.
MOLT IMPORTANT EN AQUESTS MOMENTS DE CONFINAMENT.

Contenidor càpsules
cafe

Contenidor per restes
de jardineria

Devant l'increment del consum de càpsules de cafè a les nostres llars,
proposo dotar d'uns contenidors per aquest tipus de deixalla, i donar una
solució més ecològica.
L'Ajuntament de Castelló de Farfanya, Ja disposa d'aquest contenidors, i
Alpicat no pot ser menys🙂

Contenidors per deixar totes les restes dels nostres jardins (poda i sega)

VÀLIDA

Enllumenat pista, col·locació de
cistelles de bàsquet, taula pingpong i jocs infantils accessibles
a la urbanització Terraferma.

20.000 €

Fusionada amb la 90.

20.000 €

Es contempla un conjunt
per a flexions, dominades,
Parc de cal·listènia al C. de
espatlla, escala doble, banc, Lleida amb C. de la Noguera.
paral·leles, …

Final del carrer Ramon
Berenguer IV,
urbanització Terraferma

NO VÀLIDA

tot el municipi
C/RAMON
BERENGUER IV, URB.
TERRAFERMA

CANTONADA C/LLEIDA
AMB C/NOGUERA
JUST ON HI HA EL
CARTELL DE
BENVINGUTS A
ALPICAT.

Al costat dels
contenidors existents

Al costat dels.
Contenidors ja existents

REPETIDA/VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversions. La celebració de
"La setmana de les Arts" no és
considerat inversió.

Repeteix la 31.

VÀLIDA

PREVISTA/EXISTENT

Actualment el municipi ja disposa d'un
punt de recollida per càspsules de cafè
ubicat a la deixalleria municipal al Camí
dels Rovinals.

PREVISTA/EXISTENT

Actualment el municipi ja disposa d'un
punt de recollida de resta vegetal, si
aquesta resta no hi cap als contenidors
de recollida orgànica. Aquest punt de
recollida està ubicat a la deixalleria
municipal al Camí dels Rovinals.

Linia autobus/transport
Urbanitzacions a nucli
del poble

La presència en les urbanitzacions de veins que no tenen accés directe al
transport mitjançant vehicle privat (menors edat, persones amb
discapacitat, jubilats, majors de 70 anys, etc), suposa una barrera per a
què puguin efectuar les gestions del dia a dia i puguin accedir als serveis
que ofereix el municipi.
La porposta consisteix en establir una linia de transport (autobus) regular
que de forma diària efectués aquesta tasca d'interconnexió entre les
diferents urbanitzacions i el centre del municipi.
Cada cop hi ha més població que está vivint de forma permanent en les
Urbanitzacions del municipi, i en alguns casos s'estan plantejant el
renunciar a aquesta vivenda per aquest motiu.
Aquest servei podria ser en règim de co-pagament entre l'usuari i
l'ajuntament.
Els horaris del servei podrien adaptar-se a la necessitat estacional de cada
període.

Carril Vianants/ci
ciclistes al camí del
Graó

Cada cop ens trobem amb més vianants i persones que estan efectuant
esport transitant per camí del Graó, el qual atesa la seva dimensió en
algunes ocasions pot posar ne perill la seguretat d'aquestes persones.
Sol.licitem per tant que s'enxampli aquest camí amb un carril diferenciat
per tal que pugui ser ocupada per aquestes persones i així redueixi el risc
actual d'atropellaments. cal recordar, que per la configuració d'aquest camí,
Cami Graó park (des del
es veu molt reduïda la seva visibilitat; existència de peralts i revolts,
poliesportiu)
enlluerna el sol quan es puja cap a la Serra de la Cerdera per la tarda, les
boires habituals a l'hivern, etc.
Entenc que en el seu orígen era un camí d'ús exclussiu per les tasques
agrícoles, peró actualment és una de les vies més emprades per la
pràctica de l'esport, així com pel desplaçament des de les urbanitzacions al
poble (ja que estan molt properes).

CES - Captura,
Esterilitzacó i Solta de
gats de carrer

Per la millora de la qualitat de vida dels gats i la seva relació amb l' entorn i
els veïns.
BENEFICIS DE L'ESTERILITZACIÓ: 1. Control de la natalitat. No
augmenta sinó que anirà disminuint. 2. Ja no miolen ni es barallen i no
molesten als veïns. 3. No marquen amb orina les aceres i evitem males
olors.
BENEFICIS DE LA SOLTA: 1. Està demostrat que la seva presència evita
l' aparició de gats d' altres pobles. 2. Absència de rates i ratolins.
És un mètode compasiu i humanitari que respecta el dret a la vida, amb
benestar i qualitat de vida.
"Un país es pot jutjar per la forma en que tracta als seus animals" GANDHI

Al mateix lloc on es van
capturar, que en
definitiva es la seva llar,
o el més a prop possible.

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 7.
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Estany dels ànecs

Potser estaría bé instal.lar una depuradora a l' estany perque l' aigua estés
sempre neta i així hi hagués més salubritat pels animals i no fés mala olor.
A part dels cartells informatius del que poden i no poden menjar els ànecs,
que està molt bé, es podrien posar dispensadors de pinso pels nens que
van amb els pares a veure´ls i així evitariem als que encara donen pa.
Instal.lar una protecció o caseta per quan coven i axí no els molestin ni els
facin gamberrades.
En conclusió, millorar-los la qualitat de vida.

Al parc dels anecs

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 6.
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En el tram del passeig de l'av del Parc que queda per urbanitzar (entre el
carrer Raïmat i carrer Joaquim Costa) proposo que es pintin els passos de
zebra en les interseccions dels carrers Comtes d'Urgell i Princep de Viana
Dotació de serveis a
ja que la zona d'aparcament està a la banda esquerra del carrer i per
l'avinguda del parc en
accedir a la vorera s'ha de travessar sense un lloc específic amb el risc
el tram no urbanitzat
que suposa, sobretot per la canalla. Aquest tram són 260 m de longitud on
(desde La LLuna fins la
hi ha cap pas de zebra. També s'hauria d'instal·lar paperes, la zona central
rotonda del camí de
que correspondria al passeig hi ha moltes defecacions de gos i les paperes
Raimat)
tornen a estar al final de la zona ja urbanitzada (escola La lluna i rotonda
cm raimat). Per tant per afavorir que la gent ho reculli, es podrien instal·lar
un parell de paperes en aquest tram.
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Urbnització Graó Park

Avinguda del Parc

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser
competència municipal. El servei del
transport no és una competència
municipal.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta comportaria
l'expropiació o variació de la propietat de
les finques afectades. A més, donada la
longitud del tram a habilitar i adequar, la
valoració económica excedeix el cost.

PREVISTA/EXISTENT

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser inversió.
Pintar els passos de vianants no es
considera una inversió.
Tot i aixíò pintar els passos de vianants i
col·locar papereres és una actuació
prevista pel consistori.

ENERGIA SOLAR

Instal·lació de plaques solars. Ajuts per a: produir energia renovable, sense
contaminacio i amable amb el medi ambient, uns 30 anys de vida util,
amortitzable rapidament amb les facures d'electricitat, no contaminació
Als terrats de cada casa.
acustica, no contaminació visual, es renovable i podem ser autosuficients.
Subvencio, ajuda finançament, bonificació permanent en impostos,...
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ORDINADORS I
INTERNET PER A
TOTS ELS INFANTS

Subvencionar la compra per als infants (de 8 a 18 anys) d'Alpicat, la
compra d'ordinadors (fixes o portatils) per a poder dur a terme les tasques
escolars que actualment (i en un futur) seran la base. Es podria ampliar a
gent més gran que volen adaptar-se a les noves tecnologies.
A l'igual que tenir una quota bonificada per a tenir connexions a internet
des dels ordinadors.
Mirem cap al futur, ara comença el camí.
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Colonies de gats
esterilitzats

Demanem el CES de gats del carrer pels beneficis de
l’esterilitzaci(desminueix la natalitat,no marquen els carrers amb orina, no
miolen ni s’abarallen, no hi ha rates..) i els beneficis de la solta(que no
venen gats d’altres pobles...
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Contenedors

A casa de cadascú,
aportant la factura
d'ambdos productes.

Ficar una illa de contenedors al carrer lluis companys entre el numero 301 Alpicat
291

Cobrir tant teulat com lateralment les pistes de tennis

Parc del graó
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AMPLIACIÓ
COBERTA PISTES

Presentem proposta d'ampliació de l'estructura metàl·lica de coberta de les
pistes, de manera que quedin completament protegides les pistes de
hockey i de pàdel davant condicions climatològiques adverses com pluja,
boira i vent, que fan impracticable l'ús d'aquestes instal·lacions tant per la
formació de tota la base, com els equips federats i associats d'ambdues
associacions, però també per els infants de l'escola que les utilitzen per
realitzar Educació Física i la per resta d'usuaris del municipi.
Per les dades consultades i que hem pogut recollir aquesta proposta
estaria valorada entorn els 47.500 € , aportem un pressupost informatiu i
detallat per tal d'acreditar aquesta xifra.

PISTES EXTERIORS
DEL PARC DEL GRAÓ I
PISTES DE PADEL
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Gatos cllejeros

Hacer una colonia para gatos callejeros y esterilizrlos.

Alpicat carrer nou
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LUDOTECA-PARC DE
BOLES 2-12 anys

Estaria bé tenir un lloc que podria ser la llar La Luna, per a tenir un lloc on
anar amb els nens/es quan fa fred.
Un espai lúdic i que promogui el moviment per a tots/es!

Piscina coberta i
gimnàs.

Poder gaudir d una piscina coberta que ofereixi cursets de natació als
infants i adults. Poder convertir-ne una de les descobertes en coberta o fer
un annex al pavelló.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser inversió.
Atorgar subvencions per a la compra
d'ordinadors no es considera una
inversió.

REPETIDA/VÀLIDA

Cobertura pistes de
tennis
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NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser inversió.
Atorgar ajuts per a la instal·lació de
plaques solars no es considera una
inversió.

Llar d infant l Estel.

Piscines

Repeteix la 7.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era ser una
proposta d'interés general.
El consistori disposa d'un estudi recent
de gestió i ubicació d'illes de contenidors
i tècnicament el municipi queda cobert.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 11
El cobriment de la part superior de les
pistes de tennis com a continuïtat de les
pistes de futbol annexes, i el cobriment
perimetral suposa molts m2 d'actuació
que fan excedir el pressupost de
60.000€ destinats a aquest procés.

60.000 €

VÀLIDA

REPETIDA/VÀLIDA

NO VÀLIDA

NO VÀLIDA

Repeteix la 7.
Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era fer
referència a inversió. Tenint en compte
que l'edifici ja existeix, aquesta proposta
implicaria contractació de personal. En
aquest supòsit, pertany al capítol 1 del
pressupost municipal i no a inversió.
La construcció d'una piscina coberta i
d'un gimnàs supera el pressupost de
60.000€, establert per aquests
pressupostos participatius.

Es valora l'execució de la
coberta, la connexió de
canals de recollida d'aigües
a la xarxa existent.

Cobrir les pistes del pàdel amb
ampliació de la teulada existent
a les pistes del Parc del Graó.
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PARC INFANTIL DE
LA URBANITZACIÓ
BUENOS AIRES

LUDOTECA-PARC DE
BOLES 2-12 anys

PISCINA COBERTA I
GIMNÀS

La proposta és per canviar el parc infantil que ja es troba molt desgastat
amb el pas dels anys.

Estaria bé fer un espai lúdic on jugar quan fa fred. Un lloc on el movimet i
joc sigui la premisa principal.

Seria genial convertir una de les piscines en coberta i climatitzada o afegir
un mòdul al pavelló. Amb gimnàs pack completo!

URBANITZACIÓ
BUENOS AIRES

Llar d infants la Lluna

Piscines Alpicat

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.
Tot i aixó, aquesta proposta es repeteix
amb la 55 que ha estat tècnicament
validada i passarà al procés de votació.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era no fer més
de dues propostes. Aquest criteri no s'ha
complert al fer-ne més de dues.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era no fer més
de dues propostes. Aquest criteri no s'ha
complert i no es pot valorar.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.
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PARC INFANTIL DE
LA URBANITZACIÓ
BUENOS AIRES

La proposta és per canviar el mobiliari del parc infantil que ja es troba molt
desgastat amb el pas dels anys.

URBANITZACIÓ
BUENOS AIRES
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PARC INFANTIL

La proposta és per canviar el mobiliari del parc infantil que ja es troba molt
desgastat amb el pas dels anys.

URBANITZACIÓ
BUENOS AIRES ALPICAT
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Habilitació espai de
lleure infantil i juvenil a
la zona comunitària de
la Urbanització
Terraferma

La Urbanització Terraferma disposa de una zona comunitària amb un espai
de terra amb arbres, bancs i una font. Tres quartes parts de l'espai estan
asfaltats i disposen d'unes porteries per jugar al futbol. Es tractaria de
delimitar elshabilitar un espai dotant-lo d'elements de joc pels infants, i
tambè futbol.

Habilitació espai de
lleure infantil i juvenil a
la zona comunitâria de
la Urbanització
Terraferma

La Urbanització Terraferma disposa d'una zona comunitària, unes tres
quartes parts de la mateixa estan asfaltades i disposen d'unes porteries per
jugar al futbol i la resta es una zona de terra amb arbres, bancs i una font.
A més hi ha uns focus que il·luminen la zona però sense possibilitat
d'obertura. Actualment hi ha molts infants i joves, tant de la pròpia
urbanització com d'altres zones, que aprofiten per utilitzar l'espai com a
Zona comunitària interior
zona de lleure i esbarjo. Es tractaria de fer una actuació per fer més
de la Urbanització
agradable i utilitzable l'espai, sense perdre la seva estructura actual, dotantTerraferma
lo d'un parc infantil amb gronxadors i altres elements de joc i una zona pels
joves i adults amb unes cistelles de basquet i una taula de ping-pong, per
exemple. S'ha de procurar que tant els jocs, com la resta d'elements
inclosa la senyalització siguin accessibles per a tothom. A més, es podria
instal.lar un sistema automatitzat, potser amb encesa mitjançant monedes,
que permetés obrir els focus existents segons necessitat.

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 31.

Fem Salut!

Col·locar barres de fusta per fer gimnàstica a la zona verda de la Plaça
Verge de Montserrat (propera als cinemes JCA).
Tipus: barres paralel·les, barres per penjar-s'hi, barres musculació,
bicicleta estàtica, etc. Evidentment, tot ben fixat al terra.

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 28.
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NO VÀLIDA

Plaça Verge de
Montserrat i voltants.

60.000 €

VÀLIDA
Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.

Renovar el parc infantil de la
urbanització Buenos Aires.
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Màquines de reciclatge
de llaunes i botelles

Es tracta d’unes màquines instal·lades a molts supermercats a Alemanya
(ara que tindrem el Bonpreu és potser un bon moment), que et retornen
alguns cèntims a canvi de llaunes o botelles de plàstic. Així mateix, a
Espanya, l’empresa Ecoembes disposa d’unes màquines similars però Que
funcionen amb una webapp (Reciclos) que converteix, com diu al seu web
“l'hàbit de reciclar en punts bescanviables per incentius locals sostenibles,
de manera que recolzes i millores teu entorn més proper: el teu barri, la
teva ciutat, la qualitat de vida dels teus veïns, mitjançant descomptes en
transport públic, mobilitat de baixes emissions, donacions a ONG o
projectes de desenvolupament de la teva comunitat ... el sistema de
devolució i recompensa (SDR) de Reciclos és l'únic que premia el
comportament mediambiental responsable.”
Entenc, doncs, que enlloc d’una remuneració econòmica petita, bescanvia
cada llauna, botella... per punts. També és una opció.
Podeu trobar també informació aquí:
https://www.lavanguardia.com/natural/20170804/43327065801/sddrsistema-envases-reciclado-implantacion-catalunya-tomra.html

Parc fotovoltaic

Alpicat té l’oportunitat de ser un referent en el món local català amb un
projecte de sostenibilitat i energia renovable.
Avui dia les plaques fotovoltaiques proporcionen quasi be el 100% de
l’energia consumida d’una vivenda, si ho traduïm a gran escala podem
parlar de molta energia.
1. Com es faria? Instal·lant plaques fotovoltaiques a les teulades dels
edificis públics que disposa el municipi
2. A on aniria l’energia? L’energia produïda servirà per abastir els edificis
públics del municipi com: l'escola, l'institut, el CAP, la biblioteca, el pavelló,
el teatre i l'enllumenat públic.
3. Com se’n beneficiarà el ciutadà? Les despeses fixes de llum i
electricitat ja estan assignades a una partida del pressupost de
l’ajuntament, pel que els diners estalviats es podran dedicar a afers socials
com ara, ajuts a adquisició dels llibres de text pels alumnes de l’escola i
institut, reducció parcial de l’impost d’escombraries o de IBI igual per
tothom, subvencions als jubilats o un llarg etc.
4. Com se’n beneficiarà Alpicat? Produir energia 100% renovable i lluitar
contra el canvi climàtic. A més pot tenir altres efectes positius com ara:
si les famílies disposen de més recursos pot haver-hi un increment en el
consum a les botigues del poble i la possible reobertura d’establiments
5. L’espiral perfecte . Intentar produir el 100% de l’electricitat del municipi
de manera sostenible i renovable pot requerir temps. Caldria reinvertir part
dels guanys de les factures en augmentar el parc fotovoltaic. Per així tenir
cada cop un major estalvi que repercutirá en benefici social.
6. instal.lació, manteniment i durabilitat del projecte . Existeixen
diferents empreses a la comarca que ofereixen preus molt atractius per
grans compres de plaques (menys de 1000 euros/kW). El seu manteniment
econòmic és escàs i avui dia la garantia de durabilitat de les plaques pot

OBRIR DOBLE
SENTIT EN LA
CIRCULACIÓ DEL
TRÀNSIT DE L'AV.
DEL PARC (ENTRE
C.BOSC I C.EL
MIRADOR).

Obrir l'Av del Parc per a fer doble sentit en el tram entre el C. Bosc (Centre
Mèdic Alpicat) i C. El Mirador. Actualment només hi ha un sentit en la
circulació del trànsit dels vehicles, i així es tindria doble sentit.
És una proposta que un cop feta, no cal cost econòmic per sosternir-la.
S'obre l'accés per doble via (C.Mossén Cinto Verdaguer i Av, Del Parc) per
accedir als equipaments escolars i esportius (Parc del Graó).

Supermercat Bonpreu,
Ajuntament, Plusfresc

Edificis públics del
municipi o, sí prospera a
més, terrenys de
l'ajuntament

Av del Parc. Entre
C.Bosc i C. El Mirador.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era que no
suposessin una contractació extra. La
compra de les màquines seria inversió
però la recollida suposaria contractació
per a la gestió. Per tant, no es
compleixen alguns dels criteris del
procés participatiu.

NO VÀLIDA

La instal·lació de plaques fotovoltaiques
a tots els edificis públics supera el
pressupost de 60.000€ establert per
aquests pressupostos participatius.
La intenció del consistori és anar
incorporant sistemes amb energies
renovables als edificis municipals.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era ser
competència directa de l'ajuntament. El
tram indicat està dins d'un Pla d'Actuació
Urbanístic, que no és titularitat del
consistori, i pendent de desenvolupar
pels seus propietaris. Per tant, no es
compleixen alguns dels criteris del
procés participatiu.
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TREURE ELS
BADEMS I POSAR
RADARS PER
DETECTAR L'EXCÉS
DE VELOCITAT DELS
VEHICLES
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CONTROL DE LA
NATALITAT DELS
GATS DEL CARRER
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CES (Captura,
Esterilización y suelta)
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Street work out

66

Parc per les famílies

67

Millora Cap i carrers
llindans

Treure els badems que es van posar per reduir la velocitat dels vehicles.
Els badems ens castiguen els vehicles, ens suposen, amb el temps un cost
econòmic a les famílies i no redueixen la velocitat dels que volen anar
ràpid. Els que volen córrer van més ràpid per evitar l'impacte en el cotxe.
Per exemple, ho detectem més a les nits de l'estiu, quan dormim amb les
finestres obertes, sentim com corren. No respecten el límit de velocitat
sobre tot en els carrers i/o avingudes més llargues i de circumval·lació, on
Carrers d'Alpicat on hi
es pot córrer més, com Av. Parc o C. Mossèn Cinto Verdaguer. En funció
ha badems.
de pressupost es podria estendre la proposta a tots els carrers on hi hagi
badems.
Per tal de suprimir els excessos de velocitat, proposo posar radars.
És en benefici per a tots els que circulem per Alpicat. Es suspèn l'impacte
dels badems sobre els vehicles, i és detecta aquells que no respecten el
límit de velocitat.
Control dels gats del carrer amb el projecte CES quie consisteix en agafar
el gats de carrer, esteriltizar-los i tornar-los al seu territori però marcats
amb un tallet a l´orella per tal d´identiricar-los com a estèrils. Tambè permet
tenir un cens i registrats en una base de dades. Aixi mateix proporcionar
refugi amb casetes de fusta o si cal, capses de cartró folrat, proporcionar
menjar i aigua neta. Els gats que siguin mansos i es deixin agafar, es
podràn donar en adopció
Amb aquesta iniciativa l´Ajuntament dona resposta a la Llei de protecció
d´animals,fa un pas ferm envers la cura dels animals del municipi i intenta
pal.liar el malestar dels veïns per aquest tema
CES dels gats del carrer, disminueix la natalitat, no marquen amb orina, no
hi han baralles, control de roedors…
Posar un steet work out per fer esport a l'aire lliure a la zona esportiva
darrera del pavelló aprop de rocodrom
Transformar el parc dels ànecs amb un parc famíliar ,amb taules per les
famílies, horari regular i una tanca perimetral per evitar l'accés de gossos o
sortida dels nens , també incloure diferents jocs inclusius per a totes les
edats i fer-ho més dinàmic.

Ampliar aparcaments del cap, urbanitzant zona del darrera, per millora de
la circulació en carrer del Bosc i Avda del Parc. El carrer del Bosc esta
molts cops massa ple de cotxes i la circulació en dos sentits perillosa. El
passeig es veu deixat I la part que dóna al cap molt mal aprofitada.

A les plaçes i espais del
poble on hi hagi arbres
per posar els refugis a
recer del temps

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 7.

Alpicat

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 7.

Parc del graó

REPETIDA/VÀLIDA

Repeteix la 34

Parc del graó

PREVISTA/EXISTENT

Ja es disposa de diferents jocs per edats
a la ubicació proposada. S'ampliarà amb
nous jocs i instal·lacions.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era ser
competència directa de l'ajuntament. El
tram indicat està dins d'un Pla d'Actuació
Urbanístic, que no és titularitat del
consistori, i pendent de desenvolupar
pels seus propietaris.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era ser
competència directa de l'ajuntament. El
tram indicat està dins d'un Pla d'Actuació
Urbanístic, que no és titularitat del
consistori, i pendent de desenvolupar
pels seus propietaris. Per tant, no es
compleixen alguns dels criteris del
procés participatiu.

Carrer del Bosc i Avda
del Parc

68

Pavimentació Avda del
Parc

Pavimentar l'Avda del parc, encara que fos en various tramps I
pressupostos. És el carrer que donaria mes calitat visual al poble i ara es
tot el contrari, la paraula és deixadesa.

Avda del Parc.

69

Seients més còmodes
al pavelló

Els seients actuals són molt incòmodes al tenir poc espai per recolzar
l'esquena.
Substitució dels seients per uns de més còmodes com ens podem trobar
en altres pavellons esportius

Pavelló Antoni Roure

70

NO VÀLIDA

Establir containers per la brossa dels jardins particulars.

7.500 €

VÀLIDA

REPETIDA/NO VÀLIDA

Containers de poda

La instal·lació de radars per detectar
l'accés de velocitat dels vehicles supera
el pressupost de 60.000€ establert per
aquests pressupostos participatius.

Repeteix la 36.
Actualment el municipi ja disposa d'un
punt de recollida de resta vegetal, si
aquesta resta no hi cap als contenidors
de recollida orgànica. Aquest punt de
recollida està ubicat a la deixalleria
municipal al Camí dels Rovinals.

Substitució dels seients del
pavelló per uns amb respatller
alt.

NO VÀLIDA

71

Llimpiar les papereres, i cada dia, netejar contenidors
72

Som joves

Remodelar per tal d'incentivar el bar del casal perquè tingui un lloc de
retrobament i acollida estupenda (dita 3a edat), on es portin a terme jocs,
concerts, esmorzars, xerrades… i així passar estones agradables.

Bar del casal

73

Pisicna coberta

Construir una piscina coberta reglamentària (25m) per a que els habitants
d'Alpicat puguem anar a nedar tot l'any, on s'hi puguin oferir cursets per a
totes les edats i nivells.

Voltants parc del Graó

74

Evitem una tragèdia.
Salvem vides. Anar
caminant a l'escola.

Eixamplar el camí del Graó amb un carril/vorera per a que els veïns del
poble puguin accedir a la via verda per poder fer esport, per baixar
caminant de les urbanitzacions al poble sense perill d'atropellament, etc.

Camí del Graó

75

Ampliació Biblioteca

Ampliar espai al pis de dalt per fer activitats culturals, cursos, etc.

Plaça Països Catalans

76

Neteja població i bancs

Posar bancs als llocs on passeja la gent.

Tota la població

77

Carril bici i zones
esportives per a tota la
gent (jovent, adults,
etc.)

Fer un carril bici que surti des del poble fins arribar als cinemes, per poder
enllaçar amb els camins rurals del voltant.

Inici des de l'institut,
fàbrica fruita, biblioteca
enllaçar amb Bon Preu
fins caminet carretera.

78

79

80

Ampliació Biblioteca /
Utilització de tot l'edifici
actual

Ampliació contenidors

Ampliació sales
biblioteca

Que s'aprofiti la sala de dalt que era ludoteca, per zona d'estudi i altres
serveis.

Ampliar el nombre de contenidors de reciclatge i orgànica en els llocs que
sigui possible donat que sempre o quasi semrpe estan molt plens.

Adequar o destinar algun espai proper a la biblioteca (per exemple, alguna
sala del Casal), per a cursos i reunions.

Biblioteca Alpicat

Per exemple, Plaça Dr.
Seres

Biblioteca Sant Bartomeu

NO VÀLIDA

REPETIDA/NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser inversió. La
neteja de papereres i contenidors no es
considera una inversió. Pertany al
capítol de manteniment.
Actualment està vigent una concessió
d'aquest servei. Per tant, fins que no
acabi aquesta concessió, no s'hi pot
actuar.
Repeteix la 50.
La construcció d'una piscina coberta
supera el pressupost de 60.000€,
establert per aquests pressupostos
participatius. Excedeix el cost.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 38.
Aquesta proposta comportaria
l'expropiació o variació de la propietat de
les finques afectades. A més, donada la
longitud del tram a habilitar i adequar, la
valoració econòmica excedeix el cost.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta comportaria
l'adequació de l'edifici per tal de fer-lo
accessible, d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació. Aquesta actuació excedeix el
cost.
19.720 €

VÀLIDA

NO VÀLIDA

Aquesta proposta comportaria
l'expropiació o variació de la propietat de
les finques afectades. A més, donada la
longitud del tram a habilitar i adequar, la
valoració econòmica excedeix el cost.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 75.
L'ampliació de la biblioteca comportaria
l'adequació de l'edifici per tal de fer-lo
accessible, d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació. Aquesta actuació excedeix el
cost.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era ser una
proposta sostenible econòmicament. El
consistori disposa d'un estudi recent de
gestió i ubicació d'illes de contenidors. El
fet de modificar aquest estudi vulneraria
la sostenibilitat econòmica.

PREVISTA/EXISTENT

Ja es disposen de sales per dur a terme
cursos i reunions dins l'edifici del Casal,
sovint aquestes instal·lacions són
utilitzades per dur a terme cursos
organitzats per la biblioteca municipal
d'Alpicat o per associacions i altres
entitats.

La valoració està feta per 50 Col·locació de bancs per
uts.
diferents indrets.

81

Tots els camins porten
a Alpicat

Fer una xarxa de circuits BTT aprofitant la riquesa dels nostres camins
rurals i l'orografia diversa per aconseguir diferents nivells de circuits.

Camins i Serra d'Alpicat

A la zona esportiva

PREVISTA/EXISTENT

REPETIDA/NO VÀLIDA

82

Alpicat mulla't

Fer una psicina coberta

83

3 busos al dia a les
urbanitzacions

A les 8, a les 14 i a les 19 hores.

REPETIDA/NO VÀLIDA

84

Ampliació de la
Biblioteca

Fer un espai per presentacions, tallers i tertúlies, així com un lloc d'estudi
per a nens.

REPETIDA/NO VÀLIDA

85

Accessibilitat cecs

Col·locació de superfícies/paviments podotàctils pels cecs

Voreres

86

Millora drenatge

Inundacions de carrers per pluja

Plaça Gaudí

87

Ampliació biblioteca

utilitzar l'espai de dalt del telecentre (abans), per fer una sala de xerrades,
presentacions de llibres, etc.

88

Fer una marquesina pel Al costat dels tallers Torrelles o a la parada del bus aniria bé una
bus
marquesina

NO VÀLIDA

REPETIDA/VÀLIDA

Ampliació de la
Biblioteca

Una ampliació que comptaria amb una sala multiusos per tallers, clubs,
presentacions, etc.

Pis de dalt de la
biblioteca

90

Parc infantil accessible

Urbanització Terraferma. La ubicació comunitària a la qual fa referència la
nostra proposta és la zona verda que està pavimentada.

Zona verda comunitària
pavimentada

Repeteix la 50.
La construcció d'una piscina coberta
supera el pressupost de 60.000€,
establert per aquests pressupostos
participatius.
Repeteix la 37.
Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser
competència municipal. El servei del
transport no és una competència
municipal.
Repeteix la 75.
Aquesta proposta comportaria
l'adequació de l'edifici per tal de fer-lo
accessible, d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació. Aquesta actuació excedeix el
cost.
Considerant la casuística que ens
planteja, s'entén que l'execució
d'aquesta acció hauria de ser integral, a
tots els passos de vianants del poble, i
per tant, excedeix el cost.

REPETIDA/NO VÀLIDA

FUSIONADA/VÀLIDA

Millora de la recollida d'aigües a
la Plaça Gaudí.

48.000 €

VÀLIDA

PREVISTA/EXISTENT

89

El municipi disposa de diferents vies
verdes on es pot anar en BTT. Per més
informació consulteu al web:
www.alpicat.cat
Si la proposta s'ha d'entendre com a
xarxa de circuits per a BTT en un circuit
exclusiu per a aquest fi, aquesta
proposta comportaria l'expropiació o
variació de la propietat de les finques
afectades. A més a més, donada la
longitud del tram a habilitar i adequar, la
valoració econòmica excedeix el cost.
Per tant, seria no vàlida.

Aquest espai a l'edifici del Casal, sovint
és utilitzat per dur a terme activitats
organitzades per la biblioteca municipal
d'Alpicat i també per associacions i
altres entitats.
Repeteix la 4.
Repeteix la 75.
L'ampliació de la biblioteca comportaria
l'adequació de l'edifici per tal de fer-lo
accessible, d'acord amb el codi tècnic de
l'edificació. Aquesta actuació excedeix el
cost.
Fusionada amb la 31.

91

Sales per la biblioteca

Crear una o vàries sales (a l'efecte de dur a terme cursos i reunions) dins o
al costat (edifici casal) de la Biblioteca. L'espai a l'interior sovint és
insuficient.

Biblioteca Sant Bartomeu

92

Transport institut Alpicat

Transport públic intramunicipal perquè els fills i els avis puguin moure's des
de les urbanitzacions cap al poble (per estudiar, comprar, etc.)

Línia per tot el municipi

93

Via verda

Via verda per tal que els nostres fills puguin caminar o anar amb bici de
forma segura cap a l'institut, cap als cines…

94

Alpicat no disposa de cap espai lúdic (ludoteca) pels nens/es del poble
Ludoteca i/o espai d'oci entre setmana. La climatologia de Lleida pot arribar a ser bastant extrema
pels nens
(boira, fred, més de 40 graus) i els nens/es no diposen de cap espai lúdic
confortable a on anar després de l'escola.

95

Marquesines parades
autobus

96

97

98

Ficar marquesines a totes les parades d'autobús del poble. La climatologia
de Lleida (hivern amb fred i boira i estiu amb temperatures superiors als 40
graus), fan que la gent que espera l'autobús no tingui un mínim de confort.

Institut cap als cinemes

Equipaments de
l'ajuntament (La Lluna,
etc.)

A totes les parades
d'autobús del poble

Ampliació biblioteca

Ampliar la biblioteca amb tot l'edifici, 1a planta amb un ascensor de
Edifici escoles vellesconnexió. Permetria fer cursos, tallers, amb una sala independent, i així, no
Biblioteca
utilitzaríem la sala infantil.

Ampliació biblioteca
municipal

Es troba a faltar una sala per realitzar els cursos de formació i els tallers
que s'organitzen a la biblioteca. L'ús actual de la sala infantil com a espai
polivalent perjudica altres usuaris. Es podria ampliar cap a dalt instal·lant
un ascensor a l'actual sala d'estudi.

Neteja carrers i camins

Els camins estan molt bruts, trobes de tot: llaunes, ampolles, plàstics,
papers, etc. També, considero insuficient la neteja general dels carrers i
voreres.

Tot el municipi

PREVISTA/EXISTENT

REPETIDA/NO VÀLIDA

Ja es disposen de sales per dur a terme
cursos i reunions dins l'edifici del Casal,
sovint aquestes instal·lacions són
utilitzades per dur a terme cursos
organitzats per la biblioteca municipal
d'Alpicat o per associacions i altres
entitats.
Repeteix la 37.
Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser
competència municipal. El servei del
transport no és una competència
municipal.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 8.
Aquesta proposta comportaria
l'expropiació o variació de la propietat de
les finques afectades. Donada la realitat
del municipi és incompatible crear una
via verda dins del pròpi nucli urbà. A
més a més, donada la longitud del tram
a habilitar i adequar, la valoració
econòmica excedeix el cost. Per tant, no
es pot considerar vàlida.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 49.
Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era la no
contractació de personal. Tot i que es
podria utilitzar un edifici ja existent, la
posada en marxa d'una ludoteca
implicaria contractació de personal. En
aquest supòsit, pertany al capítol 1 del
pressupost municipal i no a inversió.

REPETIDA/ VÀLIDA

Repeteix la 4.

REPETIDA/NO VÀLIDA

Repeteix la 75.
L'ampliació de la biblioteca i la
col·locació d'un ascensor a més a més
de l'adequació de l'edifici per tal de fer-lo
accessible, d'acord amb codi tècnic de
l'edificació, supera el cost econòmic de
60.000€ destinat a aquest procés
participatiu.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests era facilitar les
dades de contacte. En aquesta proposta
no hi figuren les dades de contacte.

NO VÀLIDA

Per poder acceptar la proposta com a
vàlida dins d'aquests pressupostos
participatius, aquesta havia de complir
uns criteris, un d'aquests ser inversió. La
neteja de carrers i camins no es
considera una inversió. Pertany al
capítol de manteniment.

