RESUM
2018/0001

Canvi finestres del gimnàs de
Judo poliesportiu

2018/0002 Vorera fins Ermita Santa Anna

Proposta

Valoració Tècnica

Dado el deterioro de los ventanales de todo el gimnasio, y el problema de
filtraciones y goteras, que se produce en todas las plantas, dificulta de
abertura para ventilar las salas acrecentando los problemas de humedad,
se propone el cambio y actualización de las mismas.

Estimar

La meua proposta es que es faÇa una vorera perque les persones pugen
pujar o baixar de l' hermita de de Santa Ana en condicions de seguretat.

Desestimar

3- Haria un paso elevadizo , para cruzar la cv -81 , desde el parking que
hay en la curva cerca del paraje pou clar ,hasta la rampa que acede al
mismo , o buscaria algún terreno cercano para habilitarlo como
2018/0003 Passarel·la per a creuar la CV81 aparcamiento, ya que en verano imposible aparcar cerca de la zona sin
asumir riesgos.
(Agrupada: 3fins al Pou Clar
41)

Desestimar

41- Pasarela elevada en párking Zona Pou clar para evitar que peatones
crucen carretera en tramo muy peligroso con curva.

Adequació dels passos de
vianants que així ho
2018/0004
requerisquen, d'acord amb la
normativa d'accessibilitat.

2018/0005

Ampliació de la ruta del
Colesterol des de la redona de
dalt del poli fins a la redona de
baix d'Aldi.

Adecuación de los pasos de peatones que así lo requieran, de acuerdo con
la normativa de accesibilidad.
Un ejemplo claro a tener en cuenta, es el paso de peatones de la Avda de
Albaida, a la altura del número 7.
Cruce, que no cumple ni lo más mínimo la normativa de accesibilidad, tanto
para personas con movilidad reducida, como sobre todo para personas
invidentes, ya que es imposible su localización, de forma táctil.

Estimar

Ampliació de la ruta del Colesterol. Desde la Redona de dalt del poli , ( que
es la que va tambe al cementerí ) fins la redona (de baix de Aldi) i a
enllasar en l´altra redona de la pisina cuberta . Aixi també es podria anar ,
al camí de l´ alba - pou clar i Nou Hospital .

Desestimar

6- Camí peatonal desde l´Institut de la estaciò fins el Cementerí . Arbres ,
bancs i una font .

2018/0006
(Agrupada 661-75)

Camí vianants fins al Cementeri

61- Bona vesprada!
Gràcies per seguir amb aquesta iniciativa tant bona, m'agrada i la
trobe molt útil i per això torne a participar, amb la mateixa proposta any
darrere any...la trobe molt important i de tema de seguretat viària...
Crec necessari ampliar el pont de l'estació de tren, fent que la gent puga
anar del
poble al cementeri o muntanya (i viceversa) sense tindre que anar per la
carretera (que no a més a més no té vorera) i que a mes fa que els cotxes
tinguen que invadir el carril contrari (i amb línia continua) per poder anar
esquivant..... corredors, gent amb el gos, amb el cavall, bicicletes, gent
major que va al cementeri, adolescent que viuen a les casetes i baixen i
pugen cada dia al institut......
Crec que es un obra no molt cara, encara que complicada, però que
beneficia a tots els sectors de la població: jovens, majors, esportistes,
estudiants, etc.
El pont de l'estació de tren es un punt de reduïda visibilitat, just al pont
no veus si muntes al cotxe que baixa (o si baixes no veus al que munta)
fins que estas ja al pont, donant poc marge de temps per reaccionar si has
d'esquivar vianants i animals. Tambè vuic comentar que no hi ha ningún
punt de llum, que fa encara més perillos el pont. Molta gent fa esport
vestida tota de negre i no els veus fins que la llum del propi vehicle arriba a
ells/es.
Per tot el comentat veig necesari que es solucione aquest punt del poble,
que te moltissim tráfic diariament, inclus de nit.
PD. Volida afegir que si resulta finalista la meua proposta per millorar el
poble tingau amb compte que a l'anterior ediciò el nom que tenia la
proposta era tant llarg: "Redacció del projecte d'accesibilitat dels i les
vianants entre el cementeri i l'IES l'estació", que a les votacions per móvil
nomes es llegia : Redaccio del projecte d'accesibilitat dels..." molta gent no
va poder votar-la per no trovar-la, i altra gent que la desconeix ni sabia que
deia la proposta, perden aixi oportunitat d'arribar a totes i tots..
Espere deberes que aquest any es puga fer realitat. Moltes gràcies per
l'oportunitat i per escoltar-nos.

Estimar en el sentit de l'informe

75- Realizar una acera desde el instituto L,Estació hasta el cementerio. Ya
se a propuesto en dos años anteriores y es algo necesario por la seguridad
de los viandantes y las abuelitas que suben al cementerio.Se realizará
cuando ocurra una desgracia?????

2018/0007 Ampliació del parc Benarrai

Ampliaciò del parc Benarrai : Colocaciò de mes arbres de ombra , bancs de
descans , camins , obres - figures de gent local , ampliació del llac amb
peixos , un parc vial per a xiquetes / xiquets , un parc infantil tancat en
sombres i acolchat junt la tirolina i colocació de bancs , un baret ( paregut
al de la Glorieta ) al final del Benarrai , junt el pont que creuen per anar a
l´institut de la estació , per modificar l´obra que tenim alli.

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0008 Pipican en la Vila

Hacer un pipican en la Vila

Valorar pel Consell de Ciutat

Rehabilitació del Conservatori
2018/0009 Professional de música
d'Ontinyent.

Rehabilitación CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE
ONTINYENT.
*Ventanas aislantes frío y calor, suelo de tarima o laminados, aseos......
...........

2018/0010 Skatepark Sant Rafel

ZONA SKATEPARK A SANT RAFAEL

Valorar pel Consell de Ciutat

Implantació sistema de bicicletes Implantació d´un sistema de bicicletes públiques de pedaleig assistit a la
públiques de pedaleig assistit
ciutat d´Ontinyent.

Desestimar

2018/0011

Desestimar

2018/0012 WC Parc Sant Rafel

para el parque grande de sant rafael (cristobal colon) posibilidad de wc
durante unas horas por las tardes de lunes a viernes, para que los niños no
tengan que hacer sus necesidades debajo de los arboles

Adequació de la pista
ADEQUACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA PRINCIPAL. Cal picar el
2018/0013 poliesportiva principal del col·legi formigo en mal estat, reparar grietes, donar capa imprimació i slurry.
Rafael Juan Vidal.
Marcar les pistes i poliesportives.
2018/0014 Adequació pàrquing exterior del
col·legi Rafael Juan Vidal

ADEQUACIÓ PARKING EXTERIOR. Posar elements de seguretat per
evitar accidents a l'entrada dels xiquets i xiquetes. Plantar arbrat per donar
major ombra i senyalar les entrades i eixides per ordenar el trànsit.

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat
Valorar pel Consell de Ciutat
Per poder procedir a la votació d'esta
proposta, prèviament s'haurà d'obtindre
l'autorització dels propietaris dels terrenys
afectats.

En base a que en l'actualitat l'única pista coberta per a la pràctica d'esport
,per a tota la població d'Ontinyent , és la del pavelló del poliesportiu i que
sempre està massa ocupada, nosaltres proposem cobrir i tancar
lateralment alguna de les pistes exteriors del poliesportiu , equipant la
pista amb parquet o similar, per a la pràctica dels esports de pista coberta
com l' handbol, futbet, etc.

2018/0015

Alternativa ampliació pavelló
municipal

>>Com a segon alternativa , es podria estudiar el lloguer/compra d'alguna
de les diverses naus industrials dels polígons de la ciutat i que tinga les
mesures adequades ,per fer un nou pavelló cobert .>> ( ho hem vist en
altres pobles i funciona molt be)

Desestimar

2018/0016

Coberta pista poliesportiva IES
L'Estació

Coberta metàlica per a la pista poliesportiva exterior de l'IES L'Estació.
Construït els anys 70 i amb més de 800 alumnes compta amb un gimnàs
de reduïdes dimensions i cap espai cobert exterior.

Desestimar

Carril bici Barranc de la
Puríssima

CARRIL BICI BARRANC PURISSIMA. ADEQUACIO COM A CARRIL BICI
DE LA SENDA EXISTENT AL BARRANC DE LA PURISSIMA QUE
CONECTA AMB PONT ARBELLAR I SENDA QUE PUJA CAP A SANTA
ANNA QUE CONECTA AMB CAMI
LA GARROFERA. AQUESTA OBRA FACILITARIA LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA EN UNA DE LES ZONES MES POBLADES DEL
DISEMINAT A ONTINYENT. TANMATEIX CONNECTARIA AMB LA
VARIANT QUE PUJA PER L,AVINGUDA SAN FRANCESC AMB AMPLIA
VORERA.

2018/0017

Valorar pel Consell de Ciutat

18- Sol·licitem la construcció d'un GIMNÀS al centre. Som l'única Escola
Pública d'Ontinyent que no disposa d'un gimnàs. El professorat valora la
seua necessitat per moltes raons pedagògiques, contribuint així a la millora
de la nostra pràctica docent cada dia a l'Escola. ( Aportem document adjunt
al correu)

140- Tancament de la coberta del CEIP Martínez Valls i dotació de l'espai
com a gimnàs"
Davant de la inquietud i la necessitat que compartim amb la comunitat
educativa del CEIP Martínez Valls, el Club Martínez Valls Bàsquet creu
necessari l'adaptació de les infraestructures existents al col·legi Martínez
2018/0018 Tancament de la coberta del
(Agrupada 18- CEIP Martínez Valls i dotació de Valls, per tal de disposar d'un gimnàs dins de les esmentades
140)
l'espai com a gimnàs
instal·lacions.

Valorar pel Consell de Ciutat

Aquesta millora a les instal·lacions, suposaria un gran avantatge tant per a
tots els estudiants que cursen els seus estudis al col·legi, com per a tots
els components del Club Martínez Valls Bàsquet (usuaris de les pistes en
horari no lectiu) així com per a tots els veïns del barri de Sant Josep i
d'Ontinyent.
Dins de la situació econòmica i social actual, des del Club Martínez Valls
creguem que l'aprofitament i la re-inversió en infraestructures ja existents,
deu de ser la política prioritària, ja que la duplicitat en inversions similars
suposaria un fort augment dels costos de manteniment d'aquestes.
Millora de la il·luminació del
2018/0019 camp de futbol 7 "Camp C" del
poliesportiu

Millora de l'il·luminació del camp de futbol 7 "Camp C" del poliesportiu
d'Ontinyent per a que es puguen dur a terme les competicions de forma
adequada, ja que actualment l'il·luminació és totalment insuficient i
desequilibrada.

Estimar

Propose una rotonda en el encreuament del carrer tirador ,en el carrer
Rotonda en l'encreuament del
tirant lo blanc,ja que té una eixida un poc complicada i la majoria de
2018/0020 carrer tirador en el carrer tirant lo
vegades tens que esperar te més de 10 minuts per a poder eixir en direcció
blanc
cap a paduana.

Desestimar

2018/0021 Enllumenat nou C. Gomis

Enllumenat nou C. Gomis (carrer Major)

Desestimar

Contenidors subterranis en zones de casetes (la gent deixa fem i trastos
sense control, i acaba atraent a gent que escarba i a animals).

Desestimar

2018/0022

Contenidors subterranis en
zones de casetes

2018/0023 Baixar impostos

2018/0024
(Agrupada 2425)

Espai concerts

Baixar els impostos de la Ciutat.

24- Crear un espai definitiu en Ontinyent on es puguen realitzar els
concerts de festes, festivals i concerts. Així, no es danyarà el camp de
futbol ni el poliesportiu.

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

25- Crear un espai definitiu a Ontinyent on realitzar els concerts de festes,
festivals i concerts. Així, no es danyarà el camp de futbol i el poliesportiu.

2018/0025
AGRUPAD
A 24

Crear un espai definitiu a Ontinyent on realitzar els concerts de festes,
festivals i concerts. Així, no es danyarà el camp de futbol i el poliesportiu.

2018/0026 Zona Oci

Creación de zona de ocio .

Desestimar

2018/0027 Font inici de la senda dels
Enginyers/cementeri

(Agrupada 2755)

27- M'agradaria tindre una aixeta d'aigüa potable al inici de la senda
d'Enginyers (Cami Torrater-Darrere del cementeri) perquè vindria gairebé
per refrescar i repostar aigua a la gran quantitat de persones i gossos que
frecuenten el cami dia a dia. Gràcies.

Desestimar

55- La meua proposta es la d'instal.lar una font pública d'aigua potable
davant l'entrada del cementeri ja que som molts els que gaudin de l'esport i
la serra en aquell entorn i trobem en falta l'aigua.
28- Casa de acogida de animales..dotar a las protectoras de animales de
unas instalaciones equipadas donde puedan hacerse cargo de animales
abandonados hasta que encuentren casa para ellos..Para nada hablo de
una perrera

2018/0028 Casa d'acollida d'animals per a
(Agrupada 28les protectores locals
94)

94- Nuestra propuesta es la creación de una protectora de animales
(refugio) a nivel local para que el ayuntamiento de Ontinyent, en su servicio
de recogida y retención de animales abandonados, se adapte a los tiempos
y empiece a colaborar con las distintas asociaciones protectoras de
animales de la zona, las cuales apuestan por un lugar más salubre donde
se cuide y respete a los animales las 24 horas del día y los fines de
semana, donde se fomenten adopciones responsables y esterilizaciones, y
donde puedan tener lugar actividades destinadas a la educación en el
amor y respeto a los animales permitiendo la entrada de todos aquellos
amantes de los animales que quieran ir a colaborar.

Desestimar

2018/0029
Agrupada
35-104A

La meua proposta es que es pogueren ARREGLAR LES VORERES I FERLES MÉS AMPLES AL CARRER JOSE SIMO MARIN, sobretot desde
l'hospital fins el carrer furs. Apenes poden passar dos persones i si vam
amb un carret molt pitjor.

Estimar

2018/0030 Arreglar parc de la Morereta

La meua proposta es la d'arreglar el parque de la morereta, está penos no
es abte per a ningu.

Estimar

Baranes o altres substituts al
2018/0031
pont del salt del bou

Ficar unes baranes o altres substituts al pont del salt del bou mes alts.

2018/0032
(Agrupada 32114)

Zona Verda C/Gaspar Gil

32- Yo vivo en Gaspar gil a la altura de los contenedores en el suelo, justo
ahí tenemos una pinada y una zona que se podía habilitar zona verde y
parque infantil ,con sus banquitos y columpios y no estar ahí muriéndose
de la risa cuando podría estará bien aprovechado,seguro que iría mucho
niño Xque es una zona con mucho ñino pequeño con edades de jugar

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

114- Vist al C/gaspar gil:
Som una zona amb la cual hi han molts de xiquets menuts i ens agradaria
poder gaudir d'una zona verde O d'un parc infantil.
2018/0033

Bancs i voreres amples en el
C/Gaspar Gil

2018/0034 Adequació espai central Pl.
Músic Vicent Rodríguez

(Agrupada 3466)

2018/0035
Agrupada
29-104A

Hola,me gustaría tener algún banco para sentarse en la calle Gaspar gil,
entre el n,7,9,11.ya que es una zona tranquila y aceras anchas para poder
sentarse y disfrutar de un buen corriente de aire
34- Millora i adeqüació espai central Pl. Music Vicent Rodriguez, amb
instal·lació de bancs, jardineres i mes arbres que produixquem major
ombra. (illa triangular interior de la zona d'estacionament).
66- FER MÉS VERDA LA PLAÇA DEL MÚSIC VICENT RODRÍGUEZ.
PLANTAR ARBRES D'ESPÈCIES AUTÒCTONES ALS LATERALS DE LA
PLAÇA I UNA SEGONA COLUMNA D'ARBRES ENMIG DE LA PLAÇA,
JUNT A LA COLUMNA JA EXISTENT. LA MILLORA BUSCA QUE ESTA
PLAÇA ES CONVERTISCA EN UN XICOTET PULMÓ VERD EN UNA
ZONA ON CONVIUEN MOLTS VEÏNS I VEÏNES, TOT RESPECTANT ELS
LLOCS D'APARCAMENT PERÒ DONANT MÉS ESPAI A LA NATURA.

Estimar

Estimar

Ampliació voreres del carrer José Simó Marin

Estimar

Adquisició terrenys necessaris i adequació accesos per enllaçar la font de
la Purissima amb la font del Terròs i donar accés al pont de l'Abellar des
del camí de la Purissima. Reparació senda barranc de la Puríssima.

Estimar

2018/0037 Nova piscina municipal

Me gustaría proponer de poder disponer de una piscina más grande que la
actual. O una adicional, puesto que la actual considero que está saturada
con tantos carriles ocupados por gente entrenando y cursos de verano. Yo
no sé nadar al igual que muchas otras personas. Me gusta poder entrar en
la piscina grande para poder ejercitar un poco.

Desestimar

2018/0038
WC Passeig Benarrai
A

Unos aseos en el Paseig de Benarrai, es mucha la gente mayor que lo
recorre habitualmente y no dispone de este servicio.

2018/0036

Adquisició terrenys i adequació
dels accessos per a enllaçar la
font de la Puríssima amb la font
del Terròs

Arreglar aparells de gimnasta del Así como los aparatos de gimnasia ( concretamente la escalera horizontal )
Benarrai
estropeados.
39- Hacer una salida desde la plaza Ovidi Monllor hasta la avenida de la
Generalitat (a continuación del dos de mayo) aproximadamente a la altura
del taller de chapa y pintura. Son sólo unos metros y si no tienes que dar
toda la vuelta por Carmelo Ripoll, subir l'Almaig hasta la rotonda, volver a
bajar l'Almaig hasta la siguiente rotonda y subir por la avenida Generalitat
para salir del pueblo o a la avenida Torrefiel. Descongestionaria mucho esa
zona. Gracias.
Eixida
des
de
la
plaça
Ovidi
2018/0039
(Agrupada 39- Montllor fins a l'avinguda de la
97- Fer alguna via alternativa a l'eixida de la zona D'Ovidi Montllor.
97)
Generalitat
Hi ha que fer molta volta per a eixir en direcció a Bocairent, i suposa un
perill prou greu per la quantitat de xiquets que travesent el carrer Enric
Valor per arribar a Carmelo Ripoll. A mes a mes el trafic que suporta
aquesta zona es prou elevat.
Estic parlant que per a fer 20 metres tenin que fer un recorregut de quasi
1km.
Adjunte un plà aclaratori.
38/B

Valorar pel Consell de Ciutat
Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0040 Asfaltar tot el polígon el Pla

Asfaltat de tot el polígon el Pla, el de baix dels bombers

Desestimar

2018/0041
Agrupada
3-41

Pasarela elevada en párking Zona Pou clar para evitar que peatones
crucen carretera en tramo muy peligroso con curva.

Desestimar

Passarella peatonal "Tirador _Carrera Mayor"

Desestimar

2018/0042

Passarel·la de vianants
C/Tirador-C/Major

2018/0043
A
Convertir en zona de vianants
Agrupada C/Sant Antoni
43A-60-78
43/B
(Agrupada Adequació Glorieta
43B-68A)
43/C

Carril bici

Peatonalització del carrer S. Antoni,
43B- adequació de la glorieta

Estimar
68A- Rehabilitar "La Glorieta",
inici de carril bici ciutat d'Ontinyent.

2018/0044 Socorrista en el Pou Clar

Caldria posar socorrista al pou clar. Per a evitar disgusts

2018/0045

Anell de carril bici i peatonal per tot Ontinyent

2018/0046

Millorar la sonoritat del Teatre
Echegaray

Millorar la sonoritat del Teatre Echegaray, en la mesura possible. Diuen
que a la tercera va de bo. Aquesta és la tercera vegada. Escoltem bona
música.

2018/0047

Adequar el solar de Tortosa i
Delgado per a espectacles

Adequar el solar de Tortosa i Delgado, per a fer recitals i teatre a l'estiu
com les Nits al Castell. És podria fer u festival de teatre.

La ASOCIACION de VECINOS de SANT RAFEL pide la remodelación del
Parque Grande de Sant Rafel. Al lado de donde juegan a petanca hay una
Nova zona de jocs al parc de
zona que no esta aprovechada, pedimos que se aplane esa parte y lo
2018/0048
Sant Rafel (actual zona petanca)
conviertan en zona de juegos, por ejemplo, un campito de futbol o
baloncesto, una tiralina, o zona para patinar.
2018/0049

Asfaltar el pàrquing IES Pou Clar La Asociación de Vecinos de Sant Rafel pide que asfalte el parking que
(C/Antoni Conca)
hay en la calle Antoni Conca frente al Instituto Pou Clar.

2018/0050 Asfaltar el pàrquing Col·legi
Rafael Juan Vidal

Estimar

La Asociación de Vecinos de Sant Rafel pide que asfalten el parking
delante del Colegio Rafael Juan Vidal.

Moblar i equipar el Salon d'Actes La Asociación de Vecinos de Sant Rafel pide amueblar el Salon de Actos
de la Casa de Cultura de Sant Rafel con mobilario, un equipo audiovisual
2018/0051 de la Casa de Cultura de Sant
Rafel
etc, adaptándolo para poder celebrar conferencias, charlas, conciertos etc.
FESTIVAL MÚSICA.
Crec que ontinyent necesita un bon FESTIVAL per atraure a jovens de tot
tipus a la ciutat y estos se interesen per ella, un bon FESTIVAL musical pot
ser la solució, ademés ajudarà a que ontinyent siga més festiu y eixca de la
zona actual de decadència y de les poques activitats per als jovens de
entre 17 - 30 anys.
2018/0052 Festival musical per al jovent
Exemples com el rabolagartija (Villena), festivern (Tavernes), Viña Rock.
CREC QUE UN AJUNTAMENT TAN INVOLUCRAT AMB EL POBLE,
NESECITARIA APOYAR MÉS ESTES COSETES.

Estimar
Desestimar
Estimar
Desestimar

Estimar

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat
Valorar pel Consell de Ciutat
Estimar

Desestimar

SALUTACIONS.
53- Hacer una rotonda para mejorar el acceso a el polígono san Vicente
desde la cv 650
2018/0053 Rotonda accés al polígon de
Sant Vicent des de la CV-650

(Agrupada 5354-138)

54- Mejorar con una rotonda la salida a la CV650 desde el poligono de san
vicente.

Valorar pel Consell de Ciutat

138- Rotonda de acceso al polígono industrial de San Vicent y a la ciudad
por el camino viejo de Jativa (Textil Aparicio).
2018/0054
Agrupada
53-54-138
2018/0055
Agrupada
27-55

Pas elevat per a vianants sobre
l'accés a Ontinyent des de la
CV-81 previ a la rotonda de les
2018/0056
vies
Av. Benicadell, Av. d'Albaida i
Av. Almaig.

Mejorar con una rotonda la salida a la CV650 desde el poligono de san
vicente.
La meua proposta es la d'instal.lar una font pública d'aigua potable davant
l'entrada del cementeri ja que som molts els que gaudin de l'esport i la
serra en aquell entorn i trobem en falta l'aigua.
Mi propuesta sería hacer un paso elevado para peatones sobre el acceso a
Ontinyent desde la CV-81 previo a la rotonda de las vías Av. Benicadell,
Av. de Albaida y Av. Almaig. Existe un paso de cebra que apenas es
respetado por los vehículos que llegan a Ontinyent, y en ese punto,
circulan muchos peatones que van hacia el gimnasio Welcome Sport, hacia
la mezquita, hacia la empresa de materiales de construcción Pretobe,
hacia el local de ensayo de AD Líbitum, hacia el camino de la Farola y sus
numerosas casitas, hacia el camí vell d'Agullent, hacia la senda dels cinc
germans, hacia el torrater, etc. etc.

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

En alguna ocasión, casi se ha llegado a producir un atropellamiento de
peatones, y por el elevado número de transeúntes, considero que es un
proyecto de vital importancia para la seguridad vial de Ontinyent.
Condicionar aparcament amb
2018/0057 entrada per Av. Sant
Francesc/Av. València

acondicionar aparcamiento con entrada por Avda. San Francisco y Avda
Valencia

Valorar pel Consell de Ciutat

58- "Instal·lació de "columpios" per a jocs infantils en les places del Carrer
Major (Església de "San Francisco" o Futura plaça d'Església "Sant Carlos"
/E.P.A.)"
2018/0058 Jocs infantils en les places del
Carrer Major

(Agrupada 58124-125)

124- Posar alguna zona de jocs per a xiquets en la placeta de l'esglesia de
Sant Carles, ja que donaria una miqueta de vida al carrer major (tan
abandonat des de ja fa anys) i a més no hi ha parcs propet, únicament la
glorieta.

Valorar pel Consell de Ciutat

125- Fer una zona de jocs a la placeta de l'esglesia de San Carles (carrer
mayor)
Vorera i il·luminació des del
Creació d'una vorera i il·luminació des del pàrquing del carrer major al pont
2018/0059 pàrquing del carrer major al pont
vell
vell
2018/0060
Agrupada
43A-60-78

Peatonalotzació del carrer Sant Antoni respectant els arbres protegits i les
pedres antigues que encara es conserven a l'entrada d'algunes cases del
carrer

Desestimar

Estimar

Bona vesprada!
Gràcies per seguir amb aquesta iniciativa tant bona, m'agrada i la
trobe molt útil i per això torne a participar, amb la mateixa proposta any
darrere any...la trobe molt important i de tema de seguretat viària...
Crec necessari ampliar el pont de l'estació de tren, fent que la gent puga
anar del
poble al cementeri o muntanya (i viceversa) sense tindre que anar per la
carretera (que no a més a més no té vorera) i que a mes fa que els cotxes
tinguen que invadir el carril contrari (i amb línia continua) per poder anar
esquivant..... corredors, gent amb el gos, amb el cavall, bicicletes, gent
major que va al cementeri, adolescent que viuen a les casetes i baixen i
pugen cada dia al institut......
Crec que es un obra no molt cara, encara que complicada, però que
beneficia a tots els sectors de la població: jovens, majors, esportistes,
estudiants, etc.
El pont de l'estació de tren es un punt de reduïda visibilitat, just al pont
no veus si muntes al cotxe que baixa (o si baixes no veus al que munta)
fins que estas ja al pont, donant poc marge de temps per reaccionar si has
d'esquivar vianants i animals. Tambè vuic comentar que no hi ha ningún
punt de llum, que fa encara més perillos el pont. Molta gent fa esport
vestida tota de negre i no els veus fins que la llum del propi vehicle arriba a
ells/es.
Per tot el comentat veig necesari que es solucione aquest punt del poble,
que te moltissim tráfic diariament, inclus de nit.
PD. Volida afegir que si resulta finalista la meua proposta per millorar el
poble tingau amb compte que a l'anterior ediciò el nom que tenia la
proposta era tant llarg: "Redacció del projecte d'accesibilitat dels i les
vianants entre el cementeri i l'IES l'estació", que a les votacions per móvil
nomes es llegia : Redaccio del projecte d'accesibilitat dels..." molta gent no
va poder votar-la per no trovar-la, i altra gent que la desconeix ni sabia que
deia la proposta, perden aixi oportunitat d'arribar a totes i tots..
Espere deberes que aquest any es puga fer realitat. Moltes gràcies per
l'oportunitat i per escoltar-nos.

2018/0061
Agrupada
(6-61-75)

2018/0062 Urbanitzar C/Nou
2018/0063

Millorar els passos de vianants
del C/Salvador Tormo

Canviar sistema recollida del
2018/0064 fem "porta a porta" per
contenidors grans als carrers

Rehabilitació del carrer nou amb sustitució de canonades de desaigue i de
aigues potables

Estimar

Mejorar los pasos de peatones.mas espacio para la calzada de la calle
salvador tormo

Estimar

Eliminar los cubos de basura de cada portón por contenedores de basura.
De esta forma los que trqbajan en dicho sector seria mucho mas rapido la
recogida de basura y para los ciudadanos no seria tan desagradable el mal
olor que se crea en el porton.

Pas de vianants per a persones amb movilitat reduida i sobre tot els
usuaris de cadires de rodes i cadires de bebes, en la nova fase d'
Pas de vianants per a persones
urbanizació a la Av. Del textil, que está efectuanse en aquest moment, es a
amb mobilitat reduïda en la nova
dir per a poder creuar d' una vorera a l'altra sense tindre que invadir la
2018/0065
fase d'urbanització a l'Av. Del
rotonda, amb tot el perill que comporta. Aprofitant l'obra, perque no se si
Textil
está contemplat al proyector d' obra. I a mes en este tram de poligon esta
prou transitat per vianants.
FER MÉS VERDA LA PLAÇA DEL MÚSIC VICENT RODRÍGUEZ.
PLANTAR ARBRES D'ESPÈCIES AUTÒCTONES ALS LATERALS DE LA
PLAÇA I UNA SEGONA COLUMNA D'ARBRES ENMIG DE LA PLAÇA,
JUNT A LA COLUMNA JA EXISTENT. LA MILLORA BUSCA QUE ESTA
PLAÇA ES CONVERTISCA EN UN XICOTET PULMÓ VERD EN UNA
ZONA ON CONVIUEN MOLTS VEÏNS I VEÏNES, TOT RESPECTANT ELS
LLOCS D'APARCAMENT PERÒ DONANT MÉS ESPAI A LA NATURA.

2018/0066
Agrupada
34

2018/0067 Homologació piscina descoberta HOMOLOGACIÓ PISCINA DESCOBERTA PER FER-LA COMPETITIVA
2018/0068
A
(Agrupada
43B-68A)

Estimar

Rehabilitar "La Glorieta",

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Estimar

Desestimar
Estimar

68B

Rehabilitar Pont Vell

rehabilitar el Pont Vell,

68C

Restaurar C/Callarís

restaurar el carrer Callarís (en La Vila).

Desestimar

Refugi d'animals amb personal
municipal

Fer un refugi d'animals municipal, sobre tot per a tots els gatets
abandonats que son molts. El barri de Sant Josep esta plagat. En
qualsevol casa municipal del poble on els gats puguen estar millor cuidats i
amb un parell de treballadors municipals que es façen carrecs d'ells i
puguen tindre l'oportunitat de ser adoptats.

Desestimar

Revissar els aparcaments de les motocicletes, ja que hi han molts pocs
llocs d'aparcament per a aquestes. Si s'aparquen a la zona de cotxes
existeix el perill de que la tiren al terra com més d'una volta m'ha passat
quan no puc aparcar al aparcament de motos perqué esta ple. I els
bolardos que delimiten les zones de motos amarrar-los millor al sol ja que
els cotxes els tiren com si foren paper i resten espais a les motos.

Desestimar

2018/0069

Revisar els aparcaments de les
2018/0070 motocicletes

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0071

Ampliació de vorera del C/José
Iranzo

Ampliació de vorera al carrer José Iranzo, fase 1

2018/0072

Remodelar els vestuaris del
camp del Clariano

Solicito que se remodelen los vestuarios del campo del Clariano, con el
objetivo de mejorar las instalaciones, que datan de 1951, coincidiendo con
el ascenso a Segunda División B

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0073

Fer una escala des de Tortosa i
Delgado fins a la Vila

Hacer una escalera des de Tortosa y Delgado asta la vila a la altura del
pub Dart por lo que se ve es una calle que està cortada por culpa de la
fàbrica .los vecinos de la vila tendrian un buen acceso para tener el parking
a mano

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar

2018/0074 Pàrquing d'ús públic per la zona
del poliesportiu

(Agrupada 7481)

74- Crec que seria de gran utilitat i crec que és necessari, la constucció d´
ún parking d´ús públic per la zona del poliesportiu donat la gran quantitat
d´ usuaris que gaudim de les instal.lacion. A hores d´ara el lloc per l´
aparcament és insucient, tenin, que a vegades, estacionar malament.
Necesitem una zona acondicionada per poder aparcar en condicions i
donar un bon servei a tots els ciudatans i a totes les persones que vinguen
a la nostra ciutat.Moltes gràcies per aquest spai que ens dóna l`portunitat
de expresar la nostra opinió.

Desestimar

81- habilitar una zona de aparcamiento en el polideportivo. Creo que los
contenedores de basura quitan muchos aparcamientos y además
actualmente se están construyendo aceras por lo que no hay suficiente
aparcamiento para la cantidad de usuarios del polideporitvo.
Realizar una acera desde el instituto L,Estació hasta el cementerio. Ya se
a propuesto en dos años anteriores y es algo necesario por la seguridad de
los viandantes y las abuelitas que suben al cementerio.Se realizará cuando
ocurra una desgracia?????

2018/0075
Agrupada
6-61-75

Estimar

2018/0076

Asfaltar pàrquing del col·legi
Bonavista

La meua proposta sería ,l'asfaltament del parking de dalt ,del colegi públic
bonavista.

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0077

Fer doble carril en el carrer del
Benarrai

Fer doble carril el carrer benarrai, per donar agilitat al transit, sobre tot el
dia de l'entrada on quasi es l'eixida natural del parking. Com no urbanitzarlo, per fer un Ontinyent més sostenible, no sostingut.

Desestimar

Des del consell veïnal proposem la peatonalització del carrer sant Antoni
vist la necessitat de restauració d'aquest carrer per donar un bon servei als
veïns/es a l'hora de poder accedir al mercat. Ja que entenem que la falta
de voreres amples per poder caminar els nostres veïns/es representa un
perill a l'hora de transitar per ell.També entenem que l'exclusió de vehicles
ajudara als veïns/es residents a gaudir millor d'aquest espai

Estimar

2018/0078
Agrupada
43A-60-78

2018/0079 Arreglar camí Urbanització
Galàxia

(Agrupada 7980)

79- Arregle el camino. 20.000 euros de contribución 20 años. Creo que
hemos aportado. Participa?

2018/0080
Agrupada
79-80

ARREGLAR cAMINO PRINCIPAL

2018/0081
Agruada
74-81

habilitar una zona de aparcamiento en el polideportivo. Creo que los
contenedores de basura quitan muchos aparcamientos y además
actualmente se están construyendo aceras por lo que no hay suficiente
aparcamiento para la cantidad de usuarios del polideporitvo.

Proposem la construcció d'una grada a la pista d'atletisme, que servisca
també com a vestidors i magatzem de material. Així aconseguirem acabar
Grada a la pista d'atletisme amb
la instal·lació i fer que el material nou amb què es dotarà la pista es puga
2018/0082
vestidors i magatzem de material
guardar a un magatzem, no es deteriore i, per tant, s'allargue al màxim la
seua vida útil.

2018/0083 Tematitzar algun parc musical

Valorar pel Consell de Ciutat

80- ARREGLAR cAMINO PRINCIPAL

Desde l´associació Lligam volem proposar la creació d´un parc musical.
A una ciutat de músics com la nostra, estaría be que existira una zona
d´algun parc en la que hi hagueren unes instal.lacions de parc musical.
Moltes ciutats disposen d´un i té molt d´èxit entre menuts i grans i acosta la
música al carrer, per a que les persones puguen experimentar amb els
diferents sons. (i no ser sempre simples espectadors).

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Estimar

Estimar

Enviem un correu adjunt amb fotos d´altres parcs musicals arreu del mòn.
MILLORES ALS PARCS INFANTILS:
Desde l´associació Lligam volem proposar una sèrie de millores a dur a
terme als parcs d´Ontinyent:

2018/0084 Millores als parcs infantils

Creació d´areners o piscines de sorra per a poder jugar els menuts,
experimentar i fomentar les habilitats manuals, psicomotricitat, treball de
textures, volums, compartir joguines, treball cooperatiu etc. (aquestes
zones es crearien en diversos parcs a diferents barris, ja que han
desaparegut quasi per complet. A més, la piscina d´arena deuria estar
delimitades amb tanques, per evitar que alguns animals amb o sense
cuidador utilitzen aquestes zones per fer les seues necessitats).
Crear zones tancades per que els xiquets més majors puguen jugar amb
balons i pilotes. Hi ha molta polèmica amb aquest tema. Per una banda als
parcs infantils està prohibit l´ús de balons per evitar accidents. Però cert és
que els xiquets més majors tenen la necessitat de jugar a jocs i esports en
les que s´utilitza el baló. En moltes ciutats existeixen aquestes zones
delimitades amb tanques i són molt ben rebudes per els usuaris.
Creació de més zones infantils amb OMBRA. Bé siga amb arbres o amb
tendals, necessitem més ombres a les zones infantils i de gronxadors als
parcs, per poder usar-los més. Hi ha diversos parcs del poble que tenen
aquesta necessitat.
Parc Area 20: Ausiàs March. Moltes mares/pares veuen la necessitat de
tancar d´alguna forma la zona de parc infantil, ja que és una àrea molt
oberta i hi ha circulació de vehicles per tot el voltant del parc. Tot per evitar
accidents que no volem que passen…
D´altra banda es podria valorar algun tipus de tancament de les zones
infantils de tots els parcs, per evitar que gent amb poc respecte i vàndals
entren per les nits i espatlen les instal.lacions que al dia següent pel matí
van a usar xiquets i bebés.
Altre aspecte a tenir en compte és el manteniment i recanvi dels
gronxadors als parcs infantils, ja que al estar a l´aire lliure també sofrixen
un desgast amb el pas del temps...

Valorar pel Consell de Ciutat

Millorar l´accés desde camí la ponceta a la carretera CV-660

2018/0085

2018/0086

Millorar l'accés des de camí la
ponceta a la carretera CV-660

Millorar l'accés al pont de la
Costa

Motius: El camí la ponceta és l´accés a una zona urbanitzable amb moltes
cases de camp, on cada vegada més hi ha veïns que viuen al camp tot
l´any. Cal recordar també que l´urbanització El Pilar té com a vía final per la
part de baix aquest camí.
És un eixidor a la carretera CV-660 molt estret i perillós, amb poca
visibilitat, contenidors del fem just a l´acabament del camí la ponceta (si hi
ha algún cotxe parat tirant el fem es fa una cua que aplega fins la mateixa
carretera CV-660). A més, hi ha que tenir en compte que just enfront de
l´exida del camí la ponceta està l´entrada del col.legi La Pureza de Maria i
es formen molts embossaments a les hores d´eixida i entrada dels
alumnes.
És una millora que els veïns de la zona porten demanant desde fa temps, i
molt necessària per la seguritat de tots.
Mejorar el acceso al puente de la Costa ya que el "Carrer del Carril" en ese
punto es muy estrecho y esta a punto de que con cualquier
desprendimiento de tierra al rio, quede cortado al trafico o tengamos un
accidente que se puede prevenir. Pues ya han caido parte de los muretes
protectores y solo una valla amarilla de señalizacion metalica, separa el
trafico rodado de la caida del talud que da al rio.

Fer una vorera en la carretera al costat dret de la pujada del poliesportiu.
Fer una vorera en la carretera al
Eixe tros és un perill per als xiquets ja que som molts els pares que
2018/0087 costat dret de la pujada del
aparquem a eixe costat i els xiquets ha d'anar per la carretera ja que no hi
poliesportiu
ha cap cera. Adjunte fotos.
2018/0088

2018/0089

Sala d'exposicions en bones
condicions

Una sala de expocisions en bones condicions, de llum i muntage

Senyalitzar i mantenir el camí
vell d'Agullent

El Cami vell d'Agullent,te molta circulació de vehicles i vianats.El cami no
esta seyalizat, sent un perill pa tots els vianats que pasejem per ell,no
tenim neteja, una vegada a l'any segen les ribes del cami molt precari
deixant la brossa en les voreres; de fet en la caseta de Batistet ,eixa curva
no te bon drenaje i quan plou es fa un xarco gran que inunda el tros de
cami i mol dificil de circular.Com a veina, tot el poble te preferencies, jo
vullguera, ja que pagem com tots, que cuidaren el cami vell igual com els
altres carres del poble.

Rehabilitació coberta i façanes
2018/0090 de la Casa forestal de
Gamellons

2018/0091

2018/0092

Estimar

Estimar

Desestimar

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Plantar més arbres a les zones
urbanitzades

Hola, mi propuesta es también un sugerimiento como resultado de haber
observado, que se a hecho y se continúa haciendo muchas mejoras en el
ámbito de asfaltar ,parkings, carreteras, nuevas aceras, bancos en las
calles, muy bien todo,pero no sé tiene en cuenta en plantar en esos
mismos sitios muchos ARBOLES a su correspondiente distancia, nos dan
sombra al pasear, frescor en verano,se hace más agradable a la vista,
buenos para la contaminación y protegen de los rayos UV a coches
aparcados y a las personas.Asfalto nuevo si, pero por favor ,árboles con
hoja ancha también por favor. Muchas gracias.
P.D. El clima de Onteniente es de mucho sol ,tanto en invierno como en
verano.

Estimar

Xarxa de clavegueram des d'el
Pilar fins a l'alberg Perú

Interessaria la construcció d'una xarxa de clavegueram des de El Pilar fins
a l'alberg Perú (carretera Moixent) per tal d'evitar l'abocament d'aigües
residuals al medi ambient del conjunt de vivendes de la zona i de la pròpia
instal·lació de l'alberg, que per sort està molt concorreguda i genera molt
de desperdici.
MOLTES GRÀCIES

Estimar

Llevar totalmente la runa I les pedres del carrera Trinitat 29

Estimar

2018/0093 Netejar C/Trinitat

2018/0094
Agrupada
28-94

Rehabilitació coberta i façanes de la Casa forestal de Gamellons

Valorar pel Consell de Ciutat

Nuestra propuesta es la creación de una protectora de animales (refugio) a
nivel local para que el ayuntamiento de Ontinyent, en su servicio de
recogida y retención de animales abandonados, se adapte a los tiempos y
empiece a colaborar con las distintas asociaciones protectoras de animales
de la zona, las cuales apuestan por un lugar más salubre donde se cuide y
respete a los animales las 24 horas del día y los fines de semana, donde
se fomenten adopciones responsables y esterilizaciones, y donde puedan
tener lugar actividades destinadas a la educación en el amor y respeto a
los animales permitiendo la entrada de todos aquellos amantes de los
animales que quieran ir a colaborar.

Desestimar

2018/0095 Il·luminar els passos de vianants Iluminar los pasos de cebra

Desestimar

Pido, que se nos tenga en cuenta como vecinos de ONTINYENT, puesto
que los que vivimos en el desiminado, aportamos a las arcas municipales,
los mismos INPUESTOS, a canbio de nada, pido que en el proximo
presupuesto del 2018, se tenga en cuenta una partida para la mejora de
los caminos, y el desbroze de las principales vias del desiminado, mejora
Millora de camins del disseminat del asfalto, tapar baches, y hacer cumplira los vecinos sus obligaciones, de
tener sus ribazos y demas en perfectas condiciones, para asi entre todos
(asfalt, desbrossament, neteja,
tener los caminos y demas, en perfecto estado, tambien obligar a los
2018/0096 etc.) agilitzar els tràmits
propietarios de viviendas en el desiminado a instalar minidepuradoras para
Agrupada d'obligatorietat dels veïns i
asi parar la contaminacion de los aguiferos, creo que está medida seria de
veïnes per a complir amb la
99
gran útilidad y de prevención de nuestro subsuelo, tambien pido que se
normativa.
cree una medida para que no tengamos que ir todos los años al
AYUNTAMIENTO, para que en los principales caminos se limpien sin tener
que todos los años tener que rellenar el clasico formulario, paea que el
vecino de turno cumpla con su obligación, en resumen!!! Que el
AYUNTAMIENTO, gaste almenos un 25%de lo que se recauda en
IMPUESTOS en el DISIMINADO!!!

Desestimar

Fer alguna via alternativa a l'eixida de la zona D'Ovidi Montllor.
Hi ha que fer molta volta per a eixir en direcció a Bocairent, i suposa un
perill prou greu per la quantitat de xiquets que travesent el carrer Enric
Valor per arribar a Carmelo Ripoll. A mes a mes el trafic que suporta
aquesta zona es prou elevat.
Estic parlant que per a fer 20 metres tenin que fer un recorregut de quasi
1km.
Adjunte un plà aclaratori.

2018/0097
Agrupada
39-97

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0098 Millorar pipican Sant Rafel

Habilitar mejor el pipican del barrio de San Rafael.

2018/0099
Agrupada
96-99

A ue no se descrimini mas al DESIMINADO, nosotros cumplimos, el
AYUNTAMIENTO, NO !!!

Desestimar

Habilitar places d'ETL de color
2018/0100 taronja (estacionament per
temps limitat) en Sant Rafael

Creació de places de ETL de color taronja(estacionament per temps limitat)
en Sant Rafael. Com?Ahí va: Eliminació del doble carril de la redona
d'accés al pont de Santa María (av. diputació/av. Almansa) per donar espai
a la ETL. Eliminació de la decoració metàlica exterior de la redona pero
montant bolardos per a la protecció dels peatons. No cal realitzar-la a tota
la zona, només utilitzan la part d'on està caixaontinyent i cajamar. La zona
es conflictiva per l'escàs lloc d'aparcament i es regularía l'estacionament de
repartidors i la gent que va als bancs.

Desestimar

Que se señialicen los puntos que asi lo requieran y la puestá de espejos en
los lugares que asi lo requieran, para asi tener un desiminado mas seguro
!!!

Estimar

2018/0101

Millorar la senyalització del
disseminat

2018/0102 Taules d'escacs en parcs públics Mesas de ajedrez en parques públicos antivandalicas
Càmeres per a la detecció
2018/0103
d'incendis forestals

Cámaras para la detección de incendios forestales

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar
Valorar pel Consell de Ciutat

29- La meua proposta es que es pogueren ARREGLAR LES VORERES I
FER-LES MÉS AMPLES AL CARRER JOSE SIMO MARIN, sobretot desde
l'hospital fins el carrer furs. Apenes poden passar dos persones i si vam
amb un carret molt pitjor.

35- Ampliació voreres del carrer José Simó Marin

2018/0104
(Agrupada 2935-104A)

104-B

Ampliació de voreres

Adequació de la Casa Maians

104A- Amb l'objectiu de generar tota una àrea que convide la ciutadania a
passetjar pels carrers i potenciar l'activitat comercial i de serveis, tal com es
contempla en el Pla d'Acció Comercial de la ciutat, a l’apartat d’accions
d'urbanisme comercial; urbanitzar ampliant voreres, els carrers:
a. Salvador Tormo
b. José Iranzo
Si el pressupost no permet dur a terme actuacions en tots els carrers, es
proposa prioritzar els trams d’estos carrers compresos entre Dos de Maig i
Daniel Gil
c. José Simó Marín
d. Pintor Segrelles
En el cas d’estos dos carrers, que hagueren de fer-se per trams, es
prioritzarien els trams desde Martinez Valls cap a l’Almaig

2. Adequació de la Casa Maians

Estimar

Estimar

Compra i adequació del Molí
2018/0105
Descals

Compra y adecuaçio del Molí Descals per a fer un museu etnologic y molí
fariner

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0106
Agrupada
113

proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del carrer Sant
Josep, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0107

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer Tomas valls, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes
de sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0108

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer Santa Rosa, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes
de sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0109

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer Sant Vivent, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes
de sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0110

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer d'enmig, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0111

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer d'amunt, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0112

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer la llosa, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes de
sanejament i drenatge del carrer.

Estimar

2018/0113
Agrupada
106-113

La reurbanització del carrer Sant Josep, amb la renovació del paviment de
calçada i voreres. Així també com el canvi de les xarxes de sanejament i
drenatge del carrer.

Estimar

2018/0114
Agrupada
32-114

Vist al C/gaspar gil:
Som una zona amb la cual hi han molts de xiquets menuts i ens agradaria
poder gaudir d'una zona verde O d'un parc infantil.

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0115

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres de la
plaça del mercat, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes
de sanejament i drenatge del carrer.

Desestimar

2018/0116

Nosaltres proposem la renovació del paviment de calçada i voreres del
carrer Sant Jaime, així també com el canvi o "neteja intensa" de les xarxes
de sanejament i drenatge del carrer.

Desestimar

2018/0117

El desbrosament i l.asfaltament dels bancals que hi han en l.avd.
generalitat.

2018/0118

La pintura vial que s'utilitza per a la senyalització als nostres carrers es
plàstica, el que fa que en ploure o amb molta calor siga un perill, sobretot
per a vehícles de dos rodes. Estaría bé anar substituint poc a poc el tipus
de material amb el que es pinta. No cal utilitzar les pintures que s'empren
al nord d'espanya o a la major part d'europa, pintures amb gra (tipo lija),
només caldría una que no fora plàstica (que en hi han i son infinitament
més barates i duren el mateix). Gràcies

2018/0119

Urbanitzar amb enllumenat i voreres tot el tram compréss entre la
gasolinera del Salvador i la rodona del pont de San Vicent ( plá de San
Vicent), al menys una de les parts, per poder circular a peu i ampliar la
famosa "ruta del colesterol" per tots els ponts d' Ontinyent.

2018/0120

Propose que es renove el clavegueram i paviment del carrer Santa Rosa i
Cantalar de Sant Carles, ja que es l'únic carrer que baixa al Carrer Major
que falta per millorar.

Estimar

2018/0121

Propose que es millore la visibilitat del encreuament del carrer Martinez
Valls amb l'avinguda del Benicadell, ja que és perillos per als cotxes. S'ha
d'envair el carril per veure!

Estimar

2018/0122

2018/0123

Propose que es fique algun engronxador, tobogan...per als més menuts al
parc de Sant Domingo!
Modificació de la rotonda de accés a Ontinyent per el Llombo.
El projecte de rotonda que s'ha fet no te amb conte als vehicles que volen
accedir al poble provinents de Bocairent/Pou Clar. Actualment per a entrar
a eixa zona de poble tens que entrar per el poliesportiu i molts veïns
d'Ontinyent volem ixa rotonda per tindre un accés més directe. Actualment
amb el projecte que s'ha fet no millora per a res el accés al poble.

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Propose una revisió del projecte abans que comencen les obres, ja que he
llegit que son immediates.
Gràcies.
2018/0124
Agrupada
58-124-125

Posar alguna zona de jocs per a xiquets en la placeta de l'esglesia de Sant
Carles, ja que donaria una miqueta de vida al carrer major (tan abandonat
des de ja fa anys) i a més no hi ha parcs propet, únicament la glorieta.

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0125
Agrupada
58-124-125

Fer una zona de jocs a la placeta de l'esglesia de San Carles (carrer
mayor)

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0126

REHABILITACION DEL HOTEL POU CLAR EN RESIDENCIA DE
ANCIANOS

Desestimar

2018/0127
Agrupada
127-128

Fer una acera desde la Piscina Municipal fins el Pou Clar

Desestimar

2018/0128
Agrupada
127-128

Fer una acera desde la Piscina Municipal fins el Pou Clar

Desestimar

2018/0129
Agrupada
129-135

Adeqüació i pavimentació del solar entre els carrers Echegaray i Jaume I
(front a la Universitat de València), per tal de regular i ordenar l'aparcament
dels vehicles habituals (actualment molt caòtic, sense consideració amb la
resta de vehicles, i desaprofitant l'espai disponible), fet que suposaría una
millora en l'entorn i els serveis de la zona univeristària, usuaris del mercat,
del poliesportiu, jutjats, col·legis pròxims, etc.

2018/0130

2018/0131

2018/0132

Millora de les instal·lacions esportives al passeig de Benarrai, mitjançant la
incorporació d'un rocòdrom per a exterior. Es tracta d'un equipament format
per una estructura de pedra artificial d'alçada reduïda, amb paviment de
baldoses de cautxú; que permet practicar la escalada en bloc al aire lliure,
dins del nucli urbà, i sense necessitat de cordes, arnessos i assegurances.
Referència: rocòdrom exterior al Campus de Vera de la Universitat
Politècnica de València.
Canalització d'aigües residuals i fecals en el tram de la CV-665 que
comprén des del Col·legi d'Educació Especial Vall Blanca (enfront
d'entrada Urbanització El Pilar) fins a l'Alberg Perú (fins a la Urbanització
Les Aigües) . L'abast del projecte global correspondria a totes les
carreteres del disseminat d'Ontinyent, però atés que es tracta d'un projecte
d'elevat cost i el pressupost disponible és tancat, es podria abordar per
fases, iniciant-se en aquells trams de carretera en què existisquen
instal·lacions públiques de gran ús, com poden ser el Col·legi d'Educació
Especial Vall Blanca o l'Alberg Perú en la CV-665. D'esta manera, a més,
es podria obligar a totes les cases de camp del disseminat a abocar les
seues aigües residuals en la dita canalització i així evitar l'ús d'altres
instal·lacions d'arreplega d'estos residus poc ecològiques i sostenibles, i
inclús, si és possible, suposar una aportació econòmica a les arques
municipals amb el cobrament d'impostos per l'accés a esta canalització.
Desde nuestra asociacón queremos proponer el arreglo de la instalación
más antigua del polideportivo municipal ya que con ella empezo todo y
parece que la tenemos abandonada hablo del fronton pequeño, que esta al
lado dela pista de voley. Dicha instalación muestra un deterioro y
abandono por parte del mantenimiento de las instalaciones deportivas. lo
que reclamamos para que se quedara en unas condiciones optimas para
su uso ya se sea frontenis o otra actividad es lo siguiente: Primero recortar
el fronton porque es demasiado largo para ello hace falta construir una
pared en la parte trasera del fronton de dimensiones de 10m de ancha por
9m de alta eso a 1.5m de distancia de la parede trasera actual en dicho
espacio que queda de tras desde nuestra asociacion habíamos pensado
que un rocodromo al aire libre quedaria espectacular entre las dos paredes
resultantes y por las tardes siempre daria la sombra a ese rocodromo y se
podira promocionar esa actividad. Segundo despues de lo anterior seria
conveniente canviar el suelo del fronton, levantar el que hay y poner
terrazo porque es el ideal para cualquier actividad.Y por ultimo seria para
completar un arreglo de las paredes porque parece que se caen a trozos y
eso es visible por todo el mundo. Sin mas un saludo y gracias

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0133

1) Trasladar la parada de autobuses, a la zona del Centro de Salud de San
Jose, por ser un sitio más céntrico que el actual.

Estimar

2018/0134

2) Apertura de una U.C.A. (UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS), para
una mejor atención a los drogodependientes de la ciudad.

Desestimar

2018/0135
Agrupada
129-135

3) Propuesta de asfaltado de parkings publicos.
Valorar pel Consell de Ciutat
Universidad

2018/0136

6) Propuesta de asfaltado de parkings publicos.Solar frente al Centre de
Salut San José (dónde se instala el circo)

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0137

5) Propuesta de asfaltado de parkings publicos.Solar en la Av. Almaig,
tramo comprendido entre Pio XII y la Av. Albaida.

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0138
Agrupada
53-54-138

Rotonda de acceso al polígono industrial de San Vicent y a la ciudad por el
camino viejo de Jativa (Textil Aparicio).

Valorar pel Consell de Ciutat

2018/0139

2018/0140
Agrupada
18-140

7) Apertura de un Centro Cívico en el barrio de San Jose, para descolapsar
tanto el CEAM, el CIM de San Rafael y el Centro Cívico del Llombo, que se
encuentran actualmente con listas de espera en sus diversas actividades.
Tancament de la coberta del CEIP Martínez Valls i dotació de l'espai com a
gimnàs"
Davant de la inquietud i la necessitat que compartim amb la comunitat
educativa del CEIP Martínez Valls, el Club Martínez Valls Bàsquet creu
necessari l'adaptació de les infraestructures existents al col·legi Martínez
Valls, per tal de disposar d'un gimnàs dins de les esmentades
instal·lacions.
Aquesta millora a les instal·lacions, suposaria un gran avantatge tant per a
tots els estudiants que cursen els seus estudis al col·legi, com per a tots
els components del Club Martínez Valls Bàsquet (usuaris de les pistes en
horari no lectiu) així com per a tots els veïns del barri de Sant Josep i
d'Ontinyent.

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Dins de la situació econòmica i social actual, des del Club Martínez Valls
creguem que l'aprofitament i la re-inversió en infraestructures ja existents,
deu de ser la política prioritària, ja que la duplicitat en inversions similars
suposaria un fort augment dels costos de manteniment d'aquestes.
2018/0141

Mi propuesta es el asfaltado y adecuación del descampado/ parking
situado junto al colegio Carmelo Ripoll y el paseo Benarrai.Cuando llueve
queda inutilizado.

2018/0142

Fer un área de jocs pero als menuts al poliesportiu

Valorar pel Consell de Ciutat
Estimar

