Resum valoració tècnica 2019

NÚM.
REGISTRE

TÍTOL

2019/001
Adequació i millora de l'accés a la
(Agrupada
pujada de l'estació des de la
1+42+88+107) passarel·la

2019/002

2019/003 A

PROPOSTA

VALORACIÓ TÈCNICA

La adecuacion y mejora del aceso a la subida de la estacion desde
la pasarela a el instituto

Estimar

Eliminación de todos los reductores de velocidad y bandas
transversales que inundan la población y que son un peligro para
viandantes, ciclistas, motoristas y dispositivos de dirección y
Eliminar reductors de velocitat i
bandes transversals, incrementant amortiguación de todos los vehículos pudiendo causar accidentes
les sancions per excés de velocitat. graves a peatones.
Incrementar las sanciones por exceso de velocidad para paliar lo
anterior.

Desestimar

Adquirir més llibres per a les
biblioteques.

Desestimar

A) Adquirir més llibres per a les biblioteques, sobretot en quant a la
varietat.

/003 B

Millorar els vestuaris del pabelló del
B) Millorar els vestuaris del pabelló del poliesportiu.
Poliesportiu.

/003 C

Acabar de enderrocar la casa que
hi ha enfront de Sant Carles.

C) Acabar de tirar la casa que hi ha enfront de l'església de Sant
Carles

2019/004
(Agrupada
Adequar la llera del riu com a zona
4+5+6+59+102 verda i d'esplai.
+148)

Adecuació del llit del riu Clariano des d’el polígon Sant Vicent fins
Pou Clar per a passeig de vianants, per a practicar esports a l’aire
lliure, incloent accés amb bicis. Espai lúdic per a estar en contacte
amb la natura

2019/005
(Agrupada
Adequar la llera del riu com a zona
4+5+6+59+102 verda i d'esplai.
+148)

Adecuació del llit del riu Clariano des d’el polígon Sant Vicent fins
Pou Clar per a passeig de vianants, per a practicar esports a l’aire
lliure, incloent accés amb bicis. Espai lúdic per a estar en contacte
amb la natura

2019/006
(Agrupada
Adequar la llera del riu com a zona
4+5+6+59+102 verda i d'esplai.
+148)

Adecuació del llit del riu Clariano des d’el polígon Sant Vicent fins
Pou Clar per a passeig de vianants, per a practicar esports a l’aire
lliure, incloent accés amb bicis. Espai lúdic per a estar en contacte
amb la natura

2019/007

Tanca per a separar el parc de
Benarrai de la carretera.

2019/008

Trobe molt important posar una tanca ben alta per separar el parc
de Benarrai de la carretera. Podria ser una semblant a la que hi ha
a la redona que entres quan vens d'Alcoi per la A7 i ixes direcció a
Albaida-Gandia; a eixa redona, quan tires direcció Gandia, hi ha
una tanca molt gran i amb bona estètica. Açò evitaria el so dels
vehicles a l'entorn natural i també mals majors si hi hagués algun
accident i un vehicle caigués dins el parc on hi ha xiquets jugant o
gent passejant. Gràcies per la vostra atenció.

Estimar
Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

Busque un terreno pera montar un centre esportiu de 1000m2

Desestimar

2019/009

Desplegament de fibra òptica al
barri de Poble Nou.

Desplegament de Fibra Optica, per a millorar la accesibilitat a les
noves tecnologies del veins del Poble Nou.

Desestimar

2019/010

Millora línia del tren.

Millora de la línea de tren ontinyent-valencia

Desestimar

Creació sala d'estudi en l'antiga
biblioteca del carrer Gomis.

Readaptació de l’antiga biblioteca infantil del c/Gomis per a la
creació d’una sala d’estudi semblant a la disponible de la Biblioteca
Central. I així evitar aglomeracions i descongestionar la biblioteca
central

2019/011

2019/012 A

/012 B

2019/013

2019/014

A) Posar més vigilancia de la policia municipal al barri de l'ermiteta.
Més vigilància al barri de l'Ermiteta. Llavors sempre hi han molts cotxes mal aparcats i molestant al
trànsit de vehícles.
Donar més valor al patrimoni de la
ciutat.

Modificació de l'encreuament entre
els carrers Tirador, Camí dels
Carros i carrer Jacinto Benavente.

Urbanització de la part baixa de la
plaça Joan Vimbodí i la zona del
solar de Mantes Mora.

B) Per altra banda, propose que es done més valor al patrimoni que
hi tenim a la ciutat, amb activitats per a que el poble les conega i
incitar al respecte d'ell mateix.
Modificació del encrauament entre el carrer del tirador i l'avinguda
jacinto benavente amb el camí dels carros (redona del bar orba).
Aquest encreuament presenta desnivells elevats i una no molt bona
accessibilitat per a la molta gent que passa per aquest punt
caminant o corrent. Fet que acaba provocant que molta gent acabe
circulant per dins de la carretera fins i tot amb carrets de bebe. Amb
el pertinent risc d'atropellament i molestia al tràfic rodat.

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar
Desestimar

Estimar

L'deal sería una intervenció en profunditat a tota la zona que
reestructure els diferents nivells de calçada i vorera existents i
suavitze d'alguna manera la transició cap al camí dels carros. De
resultar molt inviable, es podria com com a mínim prolongar les
proteccions existents fins els límits dels passos de vianants per a
diassuadir les conductes temeraries.
Urbanizacion de la parte baja de la plaza del poeta joan vimbodi y
del solar de la fabrica de mantas Mora. Se deberia de urbanizar ya
que si no se actua seguira siendo un nido de ratas y de insectos
varios, en verano teniendo mosquiteras en todas las ventanas, nos
frien los mosquitos a todos los vecinos. Las ratas que se
encuentran en el barranco que pasa por al lado de la finca de
numero 18, son como conejos.

Valorar pel Consell de Ciutat
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2019/015

2019/016

La propuesta consiste en colocar placas solares en las farolas de la
ciudad para poder administrar electricidad durante la noche a las
diferentes farolas,en un primer momento habria que hacer un
estudio de las farolas donde resultaria mas efectivo por la cantidad
de sol que pudiera adquirir la placa por la situacion donde se
Instal·lació de plaques solars en els
encuentre,considerando esta propuesta efectiva tenemos que
fanals de la ciutat.
indicar que en un primer momento se efectuaria en una cantidad
determinada de farolas haciendo un posterior analisis de la cantidd
economica que supondria,consideramos que esto ahorraria una
cantidad importante de electricidad a la ciudad y por otro lado
estariamos utilizando energias renovables

Reforestar les zones del Torrater i
voltants.

Mi propuesta consistiría en repoblar forestalmente las zonas del
Torrater y alrededores de Sant Esteve, pero fundamentalmente
Torrater, para conseguir crecer a nivel de turismo rural, dando una
mejor imagen de Ontinyent y alrededores.
Valorar pel Consell de Ciutat
Repoblar esas zonas de una manera importante abarcando varias
decenas de hectáreas, no se trataría por tanto de las acciones que
se realizan en el día del árbol donde se plantan pocos ejemplares y
en zonas distintas a la propiamente sierra.

2019/017

Creació de la Casa de la Dona

Casa de la Dona

2019/018

Construcció d'una vorera des del
Salvador fins a Bricoking.

Construir una acera desde El Salvador hasta BricoKing para
conectar con la zona de Av Ramon y Cajal caminando.

Un nou casal Jove al barri de Sant
Josep.

Acondicionar un casal per a la juventud per al barrí de Sant Josep
en el que desposará de un orientador per als Xiquets/xiquetes per
aclarir alguna necesitad dells.

2019/019
(Agrupada
19+25+154)
2019/020

Mes vida en el poble per als jovens i majors

2019/021
Condicionar l'estacionament de la
(Agrupada
piscina coberta.
21+27+30+80)

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat
Desestimar
Valorar pel Consell de Ciutat
Desestimar

Som molta gent la que fa us de les istalacions de la piscina
cuberta... i considere que un bon aparcament de vehicles seria ideal
... ja que de vegades tens que deixar el cotxe en prou males
condicions....

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/022

Reforestar les zones devastades
pels incendis de 2010.

Plantar 250 arbres i arbusts (carrasques,pins,roures,freixes,galers,
etc) a una zona per determinar (torrater o el riello) amb facil acces
amb vehicles. Zones que foren debastades per els incendis de
2010. Ja que la zona no presenta indicis favorables de regeneracio
natural necesita que el seu poble l'ajude a regenerar zones que
siguen el començament de una nova serra.

2019/023

Contractar una banda de música
per a l'estiu en la Plaça Concepció.

Per tal de dinamitzar el poble, sobretot als mesos d'estiu i per a la
gent que no pot gaudir d'una comparsa, que es guardara part del
pressupost per a posar una banda de música a la Plaça de la
Concepció i, amb la col·laboració dels distints bars de la plaça
contractar cada semana a una banda del poble.

Desestimar

2019/024

Posar teles per a fer ombra als
carrers.

M'agradaria qes possar sombres als carrers mes transitats com per
eixemple a Granada q fa molta calor i els carrers tenen teles q fan
ombra i es pot transitar sense molt d sol.

Desestimar

Un nou casal Jove al barri de Sant
Josep.

M`agradaria k es puguera fer un lloc ludic, com el casal de la
juventud al barrí d st Josep, ja k molts nens d`uns 11/12 anys no
saben o no tenen on anar, se que hi ha un, però crec k no es
suficient, i tindria k estar més a les zones on més juventud hi ha, i
aixi els xiquets/tes podrien estar a un lloc segur i disfrutar del seu
temps lliure, i no tindre k estar als parcs, on abunden jovens amb
edats superiors fent coses k no es deuen vore a ixes edats tant
tempranes.

2019/025
(Agrupada
19+25+154)

2019/026
(Agrupada
Ampliació del Benarrai.
026+029+71A+
144)

Ampliació del Benarrai. arreglar i acondicionar les parts del Benarrai
que no estan acondicionades per a l'ús públic

2019/027
Condicionar l'estacionament de la
(Agrupada
piscina coberta.
21+27+30+80)

Acondicionar l'aparcament de la piscina coberta municipal.

2019/028
(Agrupada
028+081)

Restauració/enderrocar Torre de
Paduana.

Arreglar o enderrocar la torreta de Paduana

2019/029
(Agrupada
Ampliació del Benarrai.
026+029+71A+
144)

Ampliacion del parque de Benarrai

2019/030
Condicionar l'estacionament de la
(Agrupada
piscina coberta.
21+27+30+80)

Arreglar el parking de la piscina cubierta

2019/031
(Agrupada
Remodelació Plaça Concepció
31+104A+104
B+112)

Necesita un llavat de cara. El paviment esta molt deteriorat. Podia
ser totalment peatonal.

2019/032
(Agrupada
32+33+34+
35)

Millores en l'entrada Nord a
Ontinyent.

il•luminació entrada Nord a Ontinyent, millora de senyalització y
carril bici.

2019/033
(Agrupada
32+33+34+
35)

Millores en l'entrada Nord a
Ontinyent.

il•luminació entrada Nord a Ontinyent, millora de senyalització y
carril bici desde el poligon el altet.

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar
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2019/034
(Agrupada
32+33+34
+35)

Millores en l'entrada Nord a
Ontinyent.

il•luminació entrada Nord a Ontinyent y millora de senyalització
desde l'altet al salvador, tram amb accidents últimament per la falta
de llum y de una bona senyalització de trafic.

2019/035
(Agrupada
32+33+34+
35)

Millores en l'entrada Nord a
Ontinyent.

il•luminació entrada Nord a Ontinyent y rotonda d'acces al poligon
de sant vicent

2019/036

Asfaltar el pàrquing de terra del
CEIP Bonavista.

Asfaltar el parking de terra i pintar i determinar les places d’
aparcament de cotxes i bus del CEIP Bonavista

2019/037

Valorar pel Consell de Ciutat

Zona d'oci centralitzada.

Creación de una zona de ocio centralizada .

2019/038
(Agrupada
38+60)

Enllumenat públic en el pont de
Sant Vicent.

Posar enllumenat al pont de Sant Vicent, és l'unic pont de la ciutat
que no te llum per a la circulació nocturna a peu o amb vehícle

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/039

Línia nocturna bus disseminat
durant els divendres i dissabtes.

Autobús nocturno los viernes y los sábados que haga paradas en
zonas de casitas y urbanizaciones

Desestimar

2019/040
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (calistenia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

La meva proposta es fer unes instalacions deportives a l’exterior de
barres de dominades (vos adjunte una imatge) a la zona del
benarrai on hi ha moltissima gent que practica deport.

2019/041
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (calistenia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

La meua proposta es que al passeig de Benarrai ja que es una de
les zones on mes activitats de vianants Ontinyentins i
Ontinyentines, possar un parc de barres com vos adjunte.

2019/042
Adequació i millora de l'accés a la
(Agrupada
pujada de l'estació.
1+42+88+107)

Camì peatonal , desde l ´institut de l ´estació fins el Cementeri.

2019/043
(Agrupada
43+161C)

Zona Parkur al parc Benarrai.

2019/044
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

2019/045

Recreatiu com el Casal d'Agullent.

Un espai al Parc Benarrai , per practicar l ´esport del Parkur .

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Buenos dias,mi propuesta es crear un parque de calistenia/street
workout.
Es una actividad que se practica al aire libre,con coste gratuito para
los participantes y que tiene muchos beneficios saludables.
Yo recomiendo contratar los servicios de la empresa Kenguru con
telefono +34 688989835.
Se que ontinyent dispone ya de alguna barra y algun sitio para
entrenar pero no estan bien montados ya que yo soy alto y muchos
ejercicios no los puedo llevar a cabo por la instalacion,cualquier
duda que tengais contactad conmigo,muchas gracias por vuestro
tiempo
Uns recreatius en futbolins, billars i de tot, con el Casal d'agullent, i
que siguen barats.

2019/046
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Un parque de barras bien hecho

2019/047
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Un buen parque de barras, para ejercitar.

2019/048
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Por favor, sería perfecto que hicieran un parque de barras para
hacer ejercicio, ya que el único que hay en la ciudad, es el que está
detrás del Carmelo Ripoll, y ahí no se puede hacer muchas cosas.
Poca gente va a ese sitio, por que las barras son bajitas, y no se
pueden hacer bien los ejercicios, y con los que si se pueden hacer
bien, te acabas llenando de tierra por que el suelo no es asfaltado ni
nada por el estilo.
Creo que no costaría tanto hacer un parque deportivo de este estilo,
como el de Alcoy.
Estoy seguro de que un centenar de personas lo disfrutarían, y que
al fin y al acabo es hacer deporte al aire libre, por lo que mucha
gente se animará a probarlo.
Un saludo!

2019/049
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Crear un parque de Barres per a la gent que realitza exercici físic
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2019/050
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Parque de barras bien hecho

2019/051
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Construir un parc de Calistenia street workout, ja que les
instalacions actuals no son molt adecuades. Gracies

2019/052
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

construir un parc de calistenia i street workout en condicions, poden
demanar ajuda a les associacions de street workout de gandia o
alcoy per a realitzar el parc com cal.

2019/053
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Parque de Calistenia o streetworkout

2019/054
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

Un parque de street workout

2019/055
(Agrupada
40+41+44+46+
Parc de barres (cal·listènia).
47+48+49+50+
51+52+53+54+
55+101)

mi propuesta es que me encantaría que el ayuntamiento nos hiciera
un parqué de calistenia.Para el que no sepa que es la CALISTENIA
que no se preocupe porqué en un momento se lo explico."La
calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso
corporal y dentro de todo esto también está el freestyle que se basa
en hacer trucos con la barra o con tu fuerza.Es un deporte muy pero
que muy divertido,cada vez está siendo más conocido en todo el
mundo y estoy seguro de que si nos ponéis un parqué de barras
muchos chavales/as lo practicarian y no se pasarian el día
fumando cigarros y lo que no son cigarros.
Gracias por su tiempo

2019/056

2019/057
(Agrupada
57+96+97)

Substitució de la coberta del mercat Substitució de la coberta de plaques de fibrocement amb amiant del
municipal
mercat municipal
Acrualmente el parque de San Rafael,en concreto el que esta
situado en la C/Cristobal Colon necesita una remodelación ya que
algunos elementos como por ejemplo el sistema de alumbrado se
han quedado obsoletos y la jardineria, en concreto los setos estan
en un estado malo,pero tambien tenemos que matizar que otros
elementos se han quedado obsoletos y algunos requieren mano de
obra para poder ser aptos de su uso,por ello consideramos que al
ser un Parque de unas dimensiones bastantes grandes y por ser
uno de los parques con gran amplitud y estar en uno de los barrios
con un numero de habitantes bastante altos,tenemos que tomar
conciencia de que el transcurso del tiempo ha dejado obsoleto este
parque y necesita una remodelación enfocandola con la tecnologia
que acttualmente existe,el sistema de farolas deberia de adaptarse
a la tecnologia que actualmente existe de las placas solares para
poder abastecerse en las horas que no hay luz solar,en el sistema
riego habria que hacer un estudio para poder valorar diferentes
alternativas sobre la tecnologia que existe actualmente para el
Remodelació del Parc de Sant
ahorro y en los demas elementos habria que hacer un estudio de
Rafel
todas las zonas para poder adaptarlas ha todos los publicos y poder
hacer un parque en el que la gente pueda hacer uso de el en
función de sus necesidades y en función del desarrollo de la
sociedad,es decir,las zonas deben de adaptarse para diferentes
ambitos de edad y diferentes ambitos sociales para poder hacer un
uso razonable de la inversión que se pudiera hacer,por ello
consideramos necesario una remodelación por la situación del
parque en un barrio considerado con un numero de habitantes alto
y por ser un parque con unas dimensiones para poder adptarlo a
diferentes ambitos de la sociedad,tenemos que recordar que el
parque de San Rafael esta situado en un buen sitio y los vecinos
del barrio junto con todos los demas vecinos de ontinyent se
merecen un parque con todos los elementos necesarios ya que este
parque tiene una antiguedad de mas de 30 años y necesita ser
remodelado y adaptarse a las necesidades de los vecinos y de la
sociedad en general.

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar
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2019/058

En el transcurso del tiempo hemos visto como algunos barrios de la
ciudad han sido ayudados por medio del Ayuntamento con
subvenciones para poder adaptarse a las necesidades de la
sociedad,consideramos que existe un barrio,en concreto el barrio
de San Rafael que deberia ser incluido en algun tipo de ayuda para
poder ser incluido en ayudas para alquileres para poder abrir
negocios y hacer un barrio con mas libertad de negocios,ya que
hemos observado que existe la necesidad de abrir negocios porque
Ajudes de rehabilitació, de lloguers, actualmente existen pocos,con la ayuda de alguna subvención se
de bonificació d'impostos, etc.. per podria revitalizar el sector de los negocios enfocandolo con ayudas
a revitalitzar els negocis en el barri de alquileres y ayudas para pagar menos impuestos esto seria una
de Sant Rafel.
forma de poder hacer un barrio plural en el que los vecinos se
sientan comodos y puedan tener diferentes alternativas para poder
comprar en diferentes tiendas y poder enriquecer el barrio y su
resplandor,cuando hablamos de ayudas estamos enfocandolo igual
que al resto de barrios,es decir,ayudas de rehabilitación,ayudas de
alquileres,ayudas de bonificación de impuestos y acelerar el
permiso de obras y de licencia de actividades,todo ello en conjunto
puede hacer que el barrio se revitalice y se adapte a las nuevas
necesidades de la sociedad y de los vecinos.

2019/059
(Agrupada
Adequar la llera del riu com a zona
4+5+6+59+102 verda i d'esplai.
+148)

Empedrar el cauce del riu fent d'ell una zona verda amb algun
estanc amb animals o inclus on poder refrescar-se aprofitant la
continua corrent d'aigua, una zona de joc, merenderos zona de
esport i poder passatjar per el recorregut. El projecte sería des del
Pont Vell fins al pont Paduana.

2019/060
(Agrupada
38+60)

Enllumenat públic en el pont de
Sant Vicent.

Ficar enllumenat al pont nou de san vicent

2019/061

Comunicar el carrer Pinet amb
l'accés des de la CV-660.

Comunicar la calle pinet en san rafael directamente con acceso
desde cv660 salt del bou, facilitando la entrada directa de vehiculos
y camiones desde el salt del bou a las fabricas y almacenes
ubicados en esa zona.

2019/062
(Agrupada
Estació d'autobús i taxis.
62+68+129+13
4)

2019/063
(Agrupada
63+65+79B+
113+114+
157A-C)

2019/064

2019/065
(Agrupada
63+65+79B+
113+114+
157A-C)

2019/066
(Agrupada
66+84+85)

2019/067

Àrea canina.

Asfaltar el pàrquing de terra del
CEIP Carmelo Ripoll.

Àrea canina.

Desestimar

Estación de Autobuses i para de taxis
Ante la enorme crecida de animales de compañía en esta zona,
resulta ya necesaria la adecuación de un espacio delimitado, en
donde los animales puedan relacionarse, jugar y correr libremente,
sin molestar al resto de ciudadanos que disfrutan de este espacio
con sus hijos, haciendo deporte o paseando. Actualmente los
ciudadanos amantes de los animales de compañía y a los que no
les gustan o tienen cierto respeto, se ven obligados compartir
espacios, surgiendo inevitablemente conflictos innecesarios. La
adecuación de este espacio tendría un coste muy bajo, en relación
al enorme beneficio para todo tipo de posturas (a favor y el contra
de los perros). En realidad la adecuación de este espacio, pasaría
únicamente por la instalación de un vallado con puerta, unos
bancos para los dueños de los animales y una fuente con cajetín en
su base para avituallamiento de los perros. Los terrenos ya
pertenecen al consistorio y no son aptos para otro tipo de
construcciones.
Asfaltado del actual parking de tierra del Carmelo Ripoll, para evitar
así el levantamiento de polvo y suciedad que afecta tanto a todos
los vecinos y jardines de la zona. Además esta acción contribuiría
enormemente a la evacuación de las aguas de lluvia, que se
acumulan peligrosamente cada vez que llueve, inundando bajos y
cocheras, dejando tras las lluvias la zona embarrada e inhabilitada
durante semanas hasta que se secan los enormes charcos de agua
y barro.
Ante la enorme crecida de animales de compañía en esta zona,
resulta ya necesaria la adecuación de un espacio delimitado, en
donde los animales puedan relacionarse, jugar y correr libremente,
sin molestar al resto de ciudadanos que disfrutan de este espacio
con sus hijos, haciendo deporte o paseando. Actualmente los
ciudadanos amantes de los animales de compañía y a los que no
les gustan o tienen cierto respeto, se ven obligados compartir
espacios, surgiendo inevitablemente conflictos innecesarios. La
adecuación de este espacio tendría un coste muy bajo, en relación
al enorme beneficio para todo tipo de posturas (a favor y el contra
de los perros). En realidad la adecuación de este espacio, pasaría
únicamente por la instalación de un vallado con puerta, unos
bancos para los dueños de los animales y una fuente con cajetín en
su base para avituallamiento de los perros. Los terrenos ya
pertenecen al consistorio y no son aptos para otro tipo de
construcciones.

Desestimar

Estimar
(en el sentit de reubicar la parada)

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

Zona "paelleros" en Benarrai.

Propongo hacer por la zona del Paseo Benarrai unos paelleros para
poder disfrutar con la familia ya que al no tenerlos en nuestro
pueblo tenemos que desplazarse a otros.
Pongo por ejemplo la Font de Sis de Palomar.
Gracias

Desestimar

Comprar la Casa de Gomis.

Compra de la casa de Gomis al carrer Gomis per poder disposar de
un possible museu amb el material i document que puguem
recuperar.

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/068
(Agrupada
Estació d'autobús i taxis.
62+68+129+13
4)

El que pense que necesita Ontinyent és tenir una estació
d'autobusos. Els que necessiten aquest mitja de transport han
d'estar a l'interperie i el autobus no té un lloc idone per fer les
maniobres sense entorpir als diferents vehicles.
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Ficar pilons al carer Delme i llevar
el jardí vertical.

Ficar bolardos i mes seguretat al carrer Delme, com per exemple
arreglar les voreres per tal de que els cotxes no pasen per damunt. I
llevar el jardí vertical i pintar un mural, el jardí vertical lo que atrau
son mosquits, i els veins estem molt descontents.

Àrea de caravanes.

Un area de caravanes, pensant en el turisme que esta
promocionant l'anjuntament seria un proposta sencilla i que no
tenim a la població.

Ampliació del Benarrai.

A) Continuar el passeig de Benarrai per la zona de la fira fins arribar
a l'avinguda Benicadell i anar tancant un anell de passeig continuat
al poble

Enllaçar l'inici del pont de Sant
Vicent amb el poble.

B) Enllaçar l' inici del pont de sant vicent amb el poble amb una via
peatonal/ciclista junt a la carretera de valència

Desestimar

2019/072

Col·locar més bancs pel barri de
Sant Josep.

Me gustaría que pusieran más bancos para sentarse por la Zona de
San José. Veo personas mayores cansadas que no tienen donde
descansar excepto Martínez Valls.Gracias

Estimar

2019/073

Zones de joc amb pilota.

Acondicionar zones en places i parc perquè els xiquets i xiquetes
puguen jugar a la pilota sense perjuí dels altres usuaris

Reurbanitzar el carrer Martínez
Valls entre Daniel Gil i Av. Albaida.

reurbanizar c/ Martínez valls tramo entre av. Daniel gil a av. albaida

2019/069
2019/070
(Agrupada
70+87)
2019/071 A
(Agrupada
26+29+71A+
144)
/071 B
(Agrupada
71B+117)

2019/074
(Agrupada
74+124+163)

2019/075
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
(Agrupada
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Asfaltar aparcamiento en Avda Almaig frente a la hyundai

2019/076
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
(Agrupada
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Asfaltar aparcamiento en Avda Almaig frente a la hyundai

2019/077
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
(Agrupada
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Asfaltado del parquin habilitado para feriantes situado en avenida
Almaig.

2019/078
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
(Agrupada
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Asfaltar aparcamiento en avda Almaig frente a la hyundai

2019/079 A
/079 B
(Agrupada
63+65+79B+
113+114+
157A-C)

Millora integral dels pipicans.

A) Una millora integral dels pipicans, ara mateix son descampats
amb cuatre valles, i una fonteta.

Àrea canina.

B) Tambe es podria crear un gran pipican a la ciutat, ben gran, amb
varies zones, amb abres per tindre sombra.

2019/080
Condicionar l'estacionament de la
(Agrupada
piscina coberta.
21+27+30+80)

2019/081
(Agrupada
28+81)

2019/082
(Agrupada
82+160A+
161A)

RESTAURACIÓ DE ''LA TORRE
DE PADUANA''.

Creació d'un anell ciclista a la
ciutat.

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar
Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar

Adecuar el parking de la piscina cubierta. Esta lleno de baches y
piedras que dañan los bajos de los coches.
La proposta consisteix en restaurar la coneguda com "Torre de
Paduana", localitzada entre el Pont Nou i el pàrking de l'antiga
fàbrica de Paduana, la qual es troba en un estat ruïnós a l'actualitat.
La recomposició pretén convertir la torre en tot un símbol del nostre
municipi com a ciutat del tèxtil valencià. A més, cal recordar que a
pocs metres es trobarà el futur museu del tèxtil de la Comunitat
Valenciana i, per tant, aquesta restauració farà d'aquesta
localització tot un punt cèntric del tèxtil del nostre territori.

Creació d'un anell ciclista a la ciutat d'Ontinyent.

Estimar
(acceptar la proposta en el sentit
de realitzar algun tram que siga
actualment administrativament
viable. Tota l'actuació suposaria un
cost superior al màxim previst per
les inversions de l'Ontinyent
Participa.
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La proposta consisteix en col·locar una pantalla LED informativa
d'un tamany moderat entre el Pont Nou i el nou pàrking de l'antiga
fàbrica de Paduana (veure imatge enviada a
proposa@ontinyentparticipa.es). El panell s'usaria amb una finalitat
d'interès municipal i turístic, és a dir, en ell se'ns podria informar
sobre l'oratge del dia, les activitats culturals del pròxim cap de
setmana o felicitar-nos les festes de Nadal, entre d'altres exemples.
Una referència podrien ser els dos punts d'informació amb xicotetes
pantalles al carrer Martínez Valls i la pujada a l'església de Santa
Maria.
2019/083

Col·locar una pantalla led
informativa entre el Pont Nou i el
pàrquing de Paduana.

Per què en aquesta localització? És tracta d'un punt neuràlgic de la
ciutat pel qual no sols circulen centenars de veïns i veïnes cada dia,
sinó també molts visitants que entren al munipi per l'entrada nord
(CV-650). Per tant, la informació de la qual hauria de poder-se llegir
a una distancia prudent (per exemple, des de la rotonda del
Salvador).

Valorar pel Consell de Ciutat

Així, tots aquells que entren a la ciutat es trobaran als seus primers
minuts amb la panoràmica d'una ciutat històrica (vil·la, campanar de
Santa Maria, ponts, etc.) adaptada a les noves tecnologies i que, a
més, podria inclús donar-li la benvinguda amb un "Welcome to
Ontinyent".

Zona paelleros.

Crear una àrea recreativa a ontinyent prop del nucli urbà.
Esta àrea recreativa hauria de comptar com a mínim amb:
paelleros, taules d'obra, fonts, parc infantil, pista multiusos per a
realitzar esport i pàrquing. L'àrea recreativa haurà d'estar ubicada
prop o dins del nucli urbà i ser un espai natural.

2019/085
(Agrupada
84+85)

Zona paelleros.

Crear una àrea recreativa a ontinyent prop del nucli urbà. Esta àrea
recreativa hauria de comptar com a mínim amb: paelleros, taules
d'obra, fonts, parc infantil, pista multiusos per a realitzar esport i
pàrquing. L'àrea recreativa haurà d'estar ubicada prop o dins del
nucli urbà i ser un espai natural.

2019/086
(Agrupada
86+126)

Me gustaría que hicieran un acceso desde la calle La Serreta/Avda.
Apertura d'un vial que comunique el
de les Corts a la Avda. Generalitat (o rotonda de Telepizza).
carrer de la Serreta amb l'Av.
Actualmente, los vecinos de la zona tenemos que ir hasta la rotonda
Generalitat o amb la rotonda
de Carmelo Ripoll para poder cambiar de sentido dirección la plaza
d'intersecció amb l'Av. de l'Almaig.
de la Coronación.

2019/087
(Agrupada
70+87)

Àrea de caravanes.

2019/084
(Agrupada
84+85)

2019/088
Adequació i millora de l'accés a la
(Agrupada
pujada de l'estació.
1+42+88+107)

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

crear una lloc per a picnick juntament amb area per a caravanes
semblant a la Font d´asis en el Palomar.
Un cami digne per l'institut de l'Estació.A on els xiquets no tingen el
perill qué tenen .

Creació d'una xarxa de lloguer de
bicicletes en tots els barris.

El motiu de demanar bicicletes electriques es deu a la nostra
orografía i que persones de certa edad no podrien tindrer acces
aquet servici el segon motiu es deu a la saturacio de coxes a la
nostra ciutat

2019/090
(Agrupada
90+120)

Reubicar la pista de patinatge del
parc de l'àrea 20.

Reubicar la pista de patinaje del parque area 20 o si no fuera
posible cerrarla por las noches. No es sitio para una pista de esas
caracteristicas , y causa muchas molestias a los vecinos ,sobre
todo por las noches ya que no se cumplen las normas y no se
puede descansar . Les agradeceria que pusieran algun remedio ,
muchas gracias

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/091

Nou pas de vianants entre l'Av.
Generalitat i el carrer Sant Ignasi.

Paso de Peatones - en Avda. Generalitat, a la altura del Calle Sant
Ignasi. Les Adjunto Foto en el correo Electrónico. Gracias

Estimar

Instal·lació de diverses fonts
d'aigua potable en zones de rutes.

Instal·lació de diverses fonts d'aigua potable a Ontinyent en llocs on
la gent ix a fer rutes. Al Cementeri, a Sant Esteve... Posat que
decidim fer esport pel poble, no disposem d'unes bones
instal·lacions per realitzar-lo ja que molta gent ix a caminar per el
Torrater i al cementeri no hi ha cap font o arribar a l'ermita de Sant
Esteve i no poder beure ni refrescar-te. Estem parlant de salud i
més ara en estiu. Gràcies!

Desestimar

Comprar el Molí Descals.

Comprar el molí Descals. Joia patrimonial del nostre municipi que
tenim el deure de conservar pera futures generacions per ser el
molí fariner més antic de la Comunitat. Data del segle xv i es
conserven en òptim us totes les peces.

Vorera fins al camí de Santa Anna.

Hacer acera hasta Sta. Ana

Asfaltar el pàrquing d'enfront de
l'IES Pou Clar.

L’associació de veïns del barri de Sant Rafel pide que se asfalte el
parking delante del instituto el Pou Clar.

2019/096
(Agrupada
57+96+97)

Remodelació del Parc de Sant
Rafel.

L’associació de veïns del barri de Sant Rafel pide la remodelación
del parque grande del barrio de Sant Rafel y lo conviertan en una
zona de juegos, como futbol, baloncesto, tirolina, zona de patinar…

2019/097
(Agrupada
57+96+97)

Remodelació del Parc de Sant
Rafel.

L’associació de veïns del barri de Sant Rafel pide cambio de
iluminación del parque grande de Sant Rafel y se aumenten los
puntos de luz.

2019/098

WC en el parc gran de Sant Rafel.

L’associació de veïns del barri de Sant Rafel pide para el parque
grande de Sant Rafel (Cristobal Colón) la posibilidad de WC,
durante unas horas por la tarde para que los/as niñas/os y personas
mayores no hagan sus necesidades debajo de los árboles.

Estimar

2019/099

Arreglar voreres dels carrers:
Grup Ramón Llin, Pare Fullana i
Llop de Bailó.

L’associació de veïns del barri de Sant Rafel pide que se arreglen
las aceras y hacerlas más anchas en las siguientes calles: Grupo
Ramón Llin, Padre Fullana, Llop de Bailó.

Estimar

2019/089

2019/092

2019/093
(Agrupada
93+125+133)
2019/094
(Agrupada
94+128)
2019/095

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar
Valorar pel Consell de Ciutat
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2019/100

Ampliació de l'espai per a vianants i Reurbanització amb priorititat de persones i bicicletes del carrer
bicicletes al carrer Sant Josep.
Sant Josep

2019/101
(Agrupada
040+041+044+
Parc de barres (calistenia).
046+047+48+4
9+50+51+52+5
3+54+101)

Estimar

Parc de calistenia

2019/102
(Agrupada
Adequar la llera del riu i fer una ruta Netejar el riu i fer una ruta acuatica desde el pou el canyins fins el
4+5+6+59+102 aquàtica.
pou clar
+148)
2019/103
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
(Agrupada
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Asfaltado de parking de tierra en avenida almaig , frente hyundai.

2019/104 A
/104 B
(Agrupades
31+104AB+112)

Remodelació Plaça Concepció.

B) y dotar de mejor alumbrado a la Plaza.

2019/105
(Agrupada
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)
2019/106
(Agrupada
106+123)

A) Ampliar la acera en plaza la Concepción desde el número 6
hasta c/ Mayans

Que se asfalte el parking de tierra situado en Avda Almaig frente a
la Hyundai.
M’agradaría que es remodelara el parc infaltil al complet (tant
columpis com la goma protectora que es xafa) de la Glorieta.

Remodelar el parc infantil de la
Glorieta.

2019/107
Adequació i millora de l'accés a la
(Agrupada
pujada de l'estació.
1+42+88+107)

2019/108
(Agrupada
Asfaltar el pàrquing de l'av. Almaig
75+76+77+78+ enfront de la Hyundai.
103+105+108)

Desestimar
Es un parc al que acudeixen molts xiquets i xiquetes i jo en
particular des de que era un nen.
Està molt deteriorat i necessita una actuació urgent.
Bon dia, la meua proposta és un clàsic a Ontinyent Participa!
Pense que l'acces al cementeri, a la muntanya no és gens segur. El
pont de l'estació de tren es un punt molt perillos, sobretot de nit que
no hi ha ni siquiera un fanal. Com ja sabeu nomes hi ha espai per
dos carrils, I tots els dies de la setmana a tot hora gent en bici, a
peu, amb gos, gent major amb borses, corredors...fins I tot a cavall,
pasen entre cotxes per arribar a l'altre lloc. A més jovens baixen a
l'institut de les casetes. Just al pont es un canvi de rasant amb un
punt en que no veus si puja un cotxe o el vechicle pue puja no veu
si baixa algun, si a mes has de esquivar peatons, bicis, gossos,
etc... es complica, tot I que es fasa a poca velocitat.
Es necesita una ampliació, o un acces peatonal paralel, no se...la
sol·lució ja es cosa d'arquitectes.
Per favor tingau amb compte la proposta, es un tema de seguretat
vial.
Gràcies un any més per fer: Ontinyent Participa.
Mejora del descampado Av.Almaig frente a la casa de coches
Hyundai, asfaltado del mismo, zona verde, etc
Es proposa la millora dels voltants del centre de salut del
barranquet:

2019/109 A
/109 B

Millora dels voltants del centre de
salut del Barranquet.

A) adequació dels terrenys al voltant del centre, incloent la zona d’
esbarjo per a gossos ,

Desestimar

B) així com l’enderrocament de les cases en perill d’enfonsament
properes al centre.
Ampliació del Centre Cívic El
Llombo.

Es proposa l’ampliació del centre cívic del Llombo amb l’adquisició
del local adjacent per a poder realitzar mes activitats, ja que les
instal·lacions actuals es troben saturades .

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/111

Millores carrer Joan Coromines.

Yo propongo arreglar la carretera y poner acera en la parte
izquierda de joan coromines. Parece increible el estado de la
carretera en mitad de nuestra ciudad. Y a pesar del gran parking
que han hecho la gente aparca en la parte izquierda con linea
continua amarilla justo hasta la esquina lo que oblica a ocupar el
carril contrario con el coche. Si se hiciera la acera se acabaria ese
problema

Desestimar

2019/112
(Agrupada
31+104AB+112)

Remodelació Plaça Concepció.

Remodelación y arregló de la Plaza de la Concepción.

2019/113
(Agrupada
63+65+79B+
113+114+
157A-C)

Àrea canina.

ÁREAS CANINAS. Sólo hay dos son insuficientes y estas no están
acondicionadas para ser un espacio de esparcimiento y disfrute de
nuestras mascotas.

2019/114
(Agrupada
63+65+79B+
113+114+
157A-C)

Àrea canina.

Áreas caninas, solo hay dos, ningún Pipican. Y estos espacios no
cumplen ninguna normativa. Son solo espacios vallados.

2019/110
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2019/115
(Agrupada
115+161B)

2019/116
(Agrupada
116+149)

Reubicar la pista de patinatge del
parc de l'àrea 20.

La meua proposta seria realitzar una zona on es puga practicar
skate correctament,perque la instalació que hi ha actualment a el
parc de Ausias March es queda petita i sense dispossicio de la
practica de "street",ya que nomes hi han rampes i no ya ningun
caixo o barana per a practicar el nostre deport.I sempre que volem
patinar comodament tenim que viatjar a altre poble per poder
patinar agust,si es realitzara un skatepark/skateplaza es tindria als
patinadors contents i tambe un espai que seria visitat per molts
skaters de la zona.Ademes el skate es un dels nous sports
incorporats per a les proximes Olimpiades i que a Ontinyent no hi
haja on poder patinar...

Desestimar

Transformació urbana de la plaça
Major.

L’associació de veïns barri de Sant Rafel proposa que es faça un
projecte de transformació urbana de la plaça de l’ajuntament que
puga acollir esdeveniments de manera adequada, adaptant-se als
diferents actes culturals. On els vianants siguen els principals
protagonistes de l’espai i els xiquets puguen jugar al carrer afavorint
una mobilitat més amable.

Desestimar

Enllaç peatonal del Pont de San Vicent i l’avinguda de Valencia
(Pont de Paduana)

Desestimar

Col.locació de verja protectora que impedisca el pas d’animals i
persones amb els conseqüents riscos per als/les conductors de
vehicles i les persones/animals que creuen la CV -81 al pas del
Passeig de Benarrai, inclús fins la rotonda d’entrada a Ontinyent
(rotonda dels bombers) a ambdos costats de la carretera.

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/117
Enllaçar l'inici del pont de Sant
(Agrupada 71B
Vicent amb el poble.
+117)

2019/118

2019/119

Tanca protectora des de Benarrai
fins a la rotonda dels Bombers pels
dos costats.

Residència per als auxiliars de
conversa dels CEIP.

2019/120
Reubicar la pista de patinatge del
(Agrupada 90+
parc de l'àrea 20.
120)
2019/121
(Agrupada
121+139+
151A)

Amb el govern del botànic, els centres de primària públics de la
Comunitat Valenciana des de l'any passat estem rebent auxiliars de
conversa a les escoles. Aquesta figura ens ofereix un gran nombre
de possibilitats a l'aula ja que ajuden al nostre alumnat a millorar la
competència comunicativa en anglés, introdueixen noves cultures a
les escoles, faciliten la internacionalització dels nostres centres etc.
Un dels principals problemes que es van donar l'any passat és que
tots els assignats a la ciutat d'Ontinyent van renunciar a aquesta
beca excepte la del CEIP Carmelo Ripoll. Alguns dels motius
d'aquestes renuncies són que Ontinyent no és una gran ciutat com
València, no està gairebé prop dels atractius turístics més
demandats de la Comunitat Valenciana com és la platja, el transport
públic diari de grans ciutats a Ontinyent és molt escàs i car amb
molt poques possibilitats horàries etc.
Per tot açò ens agradaria com a mestres d'anglés del CEIP
Bonavista i CEIP Vicente Gironés, l'Ajuntament puguera rehabilitar
alguna altra vivenda que dispose d'habitacions a l'igual que la
residència d'estudiants, però amb més quantitat, per tal
d'aconseguir amb bons preus que els auxiliars de conversa
accepten vindre a la nostra ciutat.
Sabem que aquest servei ja està oferint-se a la residència actual,
però actualment existeixen molt poques places per albergar a tots
els auxiliars de conversa i alumnes erasmus en pràctiques que
pugueren vindre a la ciutat.
Amb aquesta mesura es veurien beneficiats tots els alumnes
d'Ontinyent.
Que se ubique la pista de patinaje del area 20 en otra zona ,ya que
no es sitio para una pista de esas caracteristicas en un parque y
ademas las molestias que producen a los vecinos ya que sobre
haber unas normas , no hay manera de que se cumplan y tenemos
que estar llamando a la policia . Gracias

CARRER JOSE SIMO MARIN.
Ampliació de voreres al carrer José Simó Marín, ja que és el carrer
Ampliació de voreres al carrer José
més transitat de tot el poble, entre hospital, negocis, escola.... Ahí si
Simó Marín.
cal llevar llocs d'estacionament, o deixar sols una part del carrer per
estacionar vehicles i així poder ampliar les voreres.
Zona skate Sant Rafel

ZONA SKATE O PATINATGE PER AL BARRI DE SANT RAFAEL,
NO HI HA UNA ZONA PER ALS ADOLECENTS

Remodelar el parc infantil de la
Glorieta.

La meua proposta es la modernitzar el parc infantil de la Glorieta
d'Ontinyent canviant els actuals i deteriorats columpios (junt al
paviment de goma) per uns més nous ja que a més de més de ser
un perill per als més menuts, gaudiríen d'un espai de joc al centre
de poble i que està ple de vida.

2019/124
(Agrupada
74+124+163)

Reurbanitzar el carrer Martínez
Valls entre Daniel Gil i Av. Albaida.

Arreglar el tram de vorera del carrer Martínez Valls comprés entre
Daniel Gil i l'avinguda Albaida, degut al seu mal estat i per tal
d'unificar amb la resta de carrer.

2019/125
(Agrupada
93+125+133)

Comprar el Molí Descals.

La compra del Molí Descals i convertirlo en un BIC

2019/126
(Agrupada
86+126)

Apertura d'un vial que comunique el
carrer de la Serreta amb l'Av.
Generalitat o amb la rotonda
d'intersecció amb l'Av. de l'Almaig.

MI propuesta es que puedan abrir una calle o un acceso desde la
plaza ovidi montllor a la avinguda generalitat o al amaig por detrás
de la gasolinera, ya que hay que dar mucha vuelta para acceder a
estas calles, y a parte hay dos pasos de peatones para acceder al
colegio Carmelo Ripoll y puede ser peligroso tanto trafico. Se ha
quedado esa zona como una ratonera.

2019/127
(Agrupada
127+135)

Redacció de l'estudi per a
l'homologació de la piscina
descoberta.

Redacció de l'estudi per a la homologació de la piscina descoberta

2019/122
2019/123
(Agrupada
106+123)

Desestimar

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Desestimar
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Desde la Associació de Llumeners del Santíssim Crist de la Agonía
d’Ontinyent, que entre altres finalitats socials te “el ajudar a la
conservació i decoro tant de la Imatge del Santissim Crist, com de l’
Ermita de Santa Ana, accesos i entorns, on está depositada la
Imatge”, i davant la possibilidad que facilita la iniciativa “Ontinyent
Participa”, formula la present proposta per al estudi i valoració de la
constucció de la vorera per als vianants del Camí de Santa Ana
(antes Camí de la Moneda) des de l’existent a la zona esportiva del
Col.legi de la Concepció i que finalitza al Camí de la Verónica, fins
al començament del Calvari de Santa Ana o qualsevol altra que
pogués considerar-se millor.

2019/128
(Agrupada
94+128)

PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ
DE LA VORERA DEL CAMÍ DE
SANTA ANA DES DE L’EXISTENT
A LA ZONA ESPORTIVA DEL COL.
LEGI DE LA CONCEPCIÓ FINS EL
COMENÇAMENT DEL CALVARI
DE SANTA ANA.

Ens consta que es tracta d’un projecte costós, per la qual cosa es
planteja el seu desenvolupament en mes d’una fase o exercici
econòmic.
Alhora que s’han consultat ja alguns veins que están disposats a
cedir el terreny necessari per a esta finalitat.
Hem de tindre en compte que el entorn de l’Ermita, a més dels
actes relacionats amb el Santissim Crist, es destina a altres usos en
els que igualment participa un nombre de persones molt
considerable, com son els que organitzen els Juniors de les
diferents parròquies de la ciutat, la Societat de Festers, la
Associació d’Amics dels Reis Mags, etc., contan en que totes elles
reuneixen a molta gent.
Per això i amb finalitat de vetllar per la seguretat de les persones
que accedeixen a peu a l’Ermita i el seu entorn, es formula la
present proposta a la espera de que siga considerada I després
dels tràmits pertinents puga arribar a desenvolupar-se.

2019/129
(Agrupada
62+68+129+
134)

Estació d'autobús i taxis.

El Consell veïnal propone trasladar la parada de autobuses, a la
zona del Centro de Salud de San Jose, por ser un sitio más
céntrico.

2019/130

Plantar arbres d'ombra en el
trajecte al poliesportiu des del
carrer Sant Teresa.

El Consell veïnal propone plantar arboles de sombra en el trayecto
al polideportivo desde la calle Santa Teresa hasta el polideportivo
municipal.

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/131

Restauració del forn del Cuco i
reconstrucció de l'arc del Cuc.

El Consell veïnal propone se restaure el horno de la Vila y se
incluya en la ruta turística ya que es de la época Arabe.

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/132

Ombra en l'accés del poliesportiu a
la piscina descoberta.

El Consell veïnal propone se incluya una sombra en el polideportivo
desde la entrada hasta el interior.

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/133
(Agrupada
93+125+133)

Comprar el Molí Descals.

El Consell veïnal propone se adquiera el Molí Descals por tratarse
del único molino que queda en buen estado de conservación,
siendo el molino harinero más antiguo de la Comunidad Valenciana
datando su construcción en el año 1415 y que se incluya en la ruta
turística de Ontinyent.

2019/134
(Agrupada
62+68+129+
134)

Estació d'autobús i taxis.

Estación de autobuses y parada de taxis

Redacció de l'estudi per a
l'homologació de la piscina
descoberta.

Redacció del projecte per a la homologació de la piscina de 50m al
poliesportiu

Connexió camí de La Farola amb
camí/carretera del Cementeri.

Adquisició de terrenys i obertura d'un vial entre aquests dos camins
aprofitant aquell o aquells punts mes propers entre els dos camins,
com poden ser el cami la Selva, el cami del Terraplé o el el camí de
l'Alqueria de Sabata. Facilitaria la comunicació i accés, aixi com en
cas de ser necessari l'evacuació, a la gran quantitat de vivendes
que hi ha en aquests camis.

Desestimar

2019/137

Connexió cami de La Moneda camí La Purissima -CV665 ctra.
Moixent.

Adquisició de terrenys i obertura d'un vial entre aquests dos camins
i la CV665 aprofitant aquell o aquells punts mes propers entre els
dos camins i adquirir el vial que es va obrir l'any passat per accedir
al cami de La Purissima des de la Carretera de Moixent. Facilitaria
la comunicació i accés, aixi com en cas de ser necessari
l'evacuació, a la gran quantitat de vivendes que hi ha en aquests
camins.

Desestimar

2019/138

Adquisició dels terrenys necessaris per poder tornar a permetre el
Connexió font de la Purissima - font pas per la senda que conecta aquestes dues fonts. Destinar els
terrenys adquirits a horts socials i a viver de plantes i arbres per a
del Terròs.
necessitats municipals i la colla ecològista l'Arrel.

2019/135
(Agrupada
127+135)

2019/136

2019/139
(Agrupada
121+139+
151A)

Ampliació de voreres al carrer José
Ampliació de voreres al carrer José Simó Marin
Simó Marín.

2019/140

Eliminació de barreres
arquitectòniquesa les escalinates
del carrer Sant Vicent i al carrer
l'Éscalinata.

2019/141

Connexió del carrer del Delme amb
Connexió del Delme amb Músic Vicent Rodriguez.
la plaça Músic Vicent Rodríguez.

2019/142

Estimar

Nou accés i plaça a l'esglèsia de
Sant Miquel.

Eliminació de barreres arquitectoniques i millora accessibilitat a les
escalinates que conecten el carrer Cantalar de Sant Vicent amb el
carrer Major i el carrer l'Escalinata amb la Plaça de Baix.

Nou accés i Plaça a l'esgèsia de Sant Miquel. Accés des de la
placeta de l'Escurà enderrocant l'edificació prevista al PRI per a
aquesta actuació, i construcció d'escalinata per comunicar amb una
ampliació de la zona d'accés a l'esglèsia.

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat
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2019/143

Connexió de la placeta de Sant
Carles amb el carrer Cantalar de
Sant Carles.

2019/144
(Agrupada
CONTINUACIÓ I MILLORA DEL
26+29+71A+14 PASSEIG DE BENARRAI
4)

Connexió de la placeta Sant Carles amb Cantalar de Sant Carles,
amb la prolongació del carrer en fons de sac situat junt a la casa
Osca.
Continuació de l’actual passeig de Benarrai aprofitant els espais
lliures existents entre l’avinguda Almaig i la CV-81 o Ronda Sud,
fins a connectar-lo amb l'Avinguda Benicadell - Manuel Sanchis
Guarner. En un futur, seria interessant la possibilitat de crear una
mena d’anell exterior en forma de passeig ajardinat que rodege per
complet el nucli urbà.

Valorar pel Consell de Ciutat

Així mateix, millora de l'espai actual per evitar les inundacions en
cas de pluja i ordenació del conjunt per tal de donar-li un tractament
integral.

2019/145

Convertir part de l'antiga fábrica de
Revert en Biblioteca central i arxiu
municipal.

Sé que está en marxa la remodelació de l'antiga fábrica de Revert
per a convertir-la (part d'ella) en el Museu Textil. Doncs bé, pense
que ja que van a realitzar-se obres podrien fer-se varies coses més.
Per aixó propose el següent:
-En primer lloc, pense que es un lloc ideal per a fer la biblioteca
central, amb una gran sala de lectura i consulta i una gran sala
d'estudi, perque les fienestres que donen al riu dotarien les sales de
llum natural i així no es gastaria tanta llum artificial com a la
biblioteca central actual. A més, estaria més centrica que on está a
hores d'ara.
-En segon lloc, considere que es bon lloc també per a l'arxiu
municipal. És una vertadera llàstima que una ciutat com Ontinyent,
amb tant de patrimoni històric tinga l'arxiu que té. Així doncs, crearia
una sala per a emmagatzemar tots els documents en perfectes
condicions (i no com estan actualment) i per a que el personal que
allí treballa puga desenvolupar la seua tasca correctament. I a més,
crearia també una sala de consulta per a que tothom tinga accés a
aquest material.
-En tercer lloc, crearia una sala polivalent on pugeren per exemple
fer-se presentacions de llibres, exposicions, xerrades, etc.
Considere que és un lloc amb fácil accesibilitat per estar al centre
de la ciutat i a més compta amb el parking de Paduana que es
perfecte per si ve gent de fora.

2019/146

Recuperació de la casa de
Gamellons.

Recuperació de la casa de Gamellons

2019/147

Recuperació del magatzem que hi ha en l' antiga corba de l'
escorxador, dependència de l' Hospital Militar Internacional com
Recuperació del magatzem que hi
Espai per a la recuperació i interpretació de la memòria democràtica
ha en l'antiga corba de l'escorxador,
d' Ontinyent. Es tracta d' un edifici privat que es podia cedir o
dependència de l'Hospital Militar
compensar. La seua rehabilitació podia formar part d' alguna acció
Internacional com Espai per a la
formativa per als coves en procés d: exclusió social. L' espai està
recuperació i interpretació de la
situat en un indret que reuneix les condicions de seguretat i
memòria democràtica d'Ontinyent.
entreteniment per a escolars, gent major etc. Hi ha un parc i lloc per
a estacionament d' autocars.

2019/148
(Agrupada
4+5+6+102+
148)

Adequar la llera del riu com a zona
verda i d'esplai.

Habilitar el riu Clariano de forma similar al cauce per on passava el
riu Túria per València, amb passejos, parcs i àrees recreatives.

2019/149
(Agrupada
116+149)

Transformació urbana de la plaça
Major.

Reforma Integral de la Pl. Major per faces al ser un presupost molt
important. La Pl. Major d´ Ontinyent en aquest moment de Major
sols te el nom.

2019/150

2019/151 A
(Agrupada
121+139+
151A)

la proposto seria peatonalizar la vingunda del llombo, en el tram
compres entre Rafael Sanchis Seguí i Josep ortolà. per tal de
Fer un tram de l'Av. del Llombo sols
donar mes seguretat a l´entrada i exida del colegi Lluis Vives i al
per a ús de vianants.
mateix temps poder ampliar el parc de llombo en forma de passeig
en el tram a des anomenat.
A) Amb l'objectiu de generar tota una àrea que convide el ciutadà a
passetjar pels carrers i potenciar l'activitat comercial i de serveis, tal
Ampliació de voreres:
com es contempla en el Pla d'Acció Comercial de la ciutat, a
- Salvador Tormo
l'apartat d'accions d'urbanisme comercial; proposem urbanitzar com
- Jose Iranzo
s'ha fet en el carrer Pintor Segrelles, ampliant voreres, els carrers:
Es proposa prioritzar els trams
- Salvador Tormo
d'estos carrers compresos entre
- Jose Iranzo
Pintor Segrelles i Daniel Gil.
Es proposa prioritzar els trams d'estos carrers compresos entre
- Jose Simo Marin (a partir de
Pintor Segrelles i Daniel Gil.
Salvador Tormo cap amunt)
- Jose Simo Marin (a partir de Salvador Tormo cap amunt)

Desestimar

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

Valorar pel Consell de Ciutat

Estimar

Rehabilitació de la Casa del
Marques de Montemira.

B) També demanem per a dinamitzar el Carrer Major la rehabilitació
de la Casa del Marques de Montemira situada al costat de la Casa
Cultura Barons de Santa Barbara

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/152

Construcció d'una grada amb
vestuaris i magatzem a la pista
d'atletisme.

Construcció d'una grada amb vestuaris i magatzem a la pista
d'atletisme

Valorar pel Consell de Ciutat

2019/153

Redacció d'un pla director que
concrete les actuacions
urbanístiques a desenvolupar en
l'eix urbà de Sant Rafel-Poble Nou.

Eix Sant Rafel - Poble Nou
Redacció d'un pla director que concrete les actuacions
urbanístiques a desenvolupar en l'eix urbà des de Sant Antoni, Sant
Jaume, Ravalet, Pl. Escurà, Pl. Ajuntament, Regall, Pl. Baix i Camí
dels Carros. Es tracta d'un eix a potenciar, i requereix d'una
definició unitària que permeta el desenvolupament de cada actuació
independent, però integrada en el conjunt.

2019/154
(Agrupada
19+25+154)

Un nou casal Jove al barri de Sant
Josep.

/151 B

Estimar

L@s jóvenes buscamos un local donde pasar las tardes. ¿Puede
ser?
La propuesta es abrir una delegación del Casal Jove en el barrio de
Sant Josep.
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Tenemos unas grandes instalaciones en el Polideportivo Municipal
y necesitadas de un mantenimiento continuo. El edificio del
gimnasio fue construido en 1972 y desde la fecha no se ha actuado
en su conjunto, se ha ido realizando fase de acondicionamiento en
2019/155
Millorar l'aïllament, ventilació i
(Agrupada 155 preservació de les instal·lacions del los vestuarios, primero mujeres y luego hombres. Propondría una
tercera fase en la que se acometiera una actuación en su conjunto y
+164)
pavelló de dalt del poliesportiu.
preferente en carpinterías y cubiertas para solucionar problemas de
goteras y filtraciones, mejorando así aislamiento, ventilación y
preservación de las instalaciones contenidas.

2019/156 A1

Ampliar la plantació de vegetació
aut`ctona en la zona de la Font de
Ballester.

Què fem al Paratge Serra de l’Ombria - Pou Clar? Nosaltres
proposem. Nota del professor: L’equip que presenta aquest projecte
està format per alumnes de 2n d’ESO de l’IES Jaume I i cerca
millores per a la localitat des de la plataforma Ontinyent Participa.
Durant el mes de juliol finalitzaran la investigació del cas concret en
que treballen i donaran la informació a Ontinyent Participa el 31 de
juliol. El llenguatge del treball respecta profundament expressions
pròpies de les alumnes d’entre tretze i catorze anys d’edat .
Per a finalitzar, el 7 de setembre les alumnes presentaran la
investigació d’aquest cas o propuesta des de la ciutat d’Ontinyent al
Congrés Internacional Nós Propomos (Ciudadania i Innovació en la
Educació Geogràfica) que se celebrarà a Lisboa.
http://nospropomos2016.weebly.com/
http://www.igot.ulisboa.pt/evento/i-congresso-iberoamericano-nospropomos-geografia-educacao-e-cidadania/
El present projecte presenta propostes concretes que son distintes i
poden ser aprovades o no de manera parcial.

Estimar

Valorar pel Consell de Ciutat

A) Propostes relacionades amb la Serra d’Ombria
1.- Estudiar la possibilitat d’ampliar la plantació de vegetació
autòctona en la zona Font de Ballester amb les següents
coordenades (38.762270,-0.68519), que en 2017 l’Arrel va fer una
replantació a les coordenades (38.767798,-0.687316), a la vora del
GR7 des de la senda dels enginyers a la font de Ballester. D’
aquesta manera hi ha la possibilitat de crear una microreserva de
flora dins del terme d’Ontinyent.

A) Propostes relacionades amb la Serra d’Ombria

/156 A2

Facilitar una segona ruta del
colesterol, per la serra del Torrater.

/156 A3

Zona acampada al Paratge
l'Ombria.

/156 A4

Millora senyalització dels camins.

2.- Facilitar una segona ruta del colesterol, donar-li continuitat per
la serra del Torrater a través d’un circuit de fàcil accés. Podem
aprofitar el recorregut per una senda que ja està creada: Cementiri senda dels enginyers - assagador de Caputxins - Mesta per a
connectar amb el passeig de Benarrai. I estudiar la possibilitat de
plantar vegetació autòctona per a una futura microreserva de flora
a la vista d'aquesta segona ruta del colesterol.

Valorar pel Consell de Ciutat

A) Propostes relacionades amb la Serra d’Ombria
3.- Llocs de acampada segurs sense automòbils. dins del Paratge
l'Ombria.

Desestimar

A) Propostes relacionades amb la Serra d’Ombria

/156 B

B) Propostes relacionades amb el
Pou Clar i accessos.

4.- Millorar la senyalització dels camins i posar cartells informatius
en el Pou Clar i en la segona ruta del colesterol.
B) Propostes relacionades amb el Pou Clar i accessos

Desestimar

1.- . Creiem que el camí de l'Alba, per a accedir al Pou Clar, es
troba en un estat un poc deteriorat i caldria millorar-lo , com per
exemple indicant clarament tots els camins possibles per a accedir hi .
Desestimar
2.-. Difondre una campanya informativa en els centres educatius i
en el
municipi sobre l’existència i millora dels carrils bici o
rutes que ja existeixen entre el Poliesportiu i el Pou Clar.
3.- Facilitar la recollida selectiva de envasos, papers i matèria
orgànica…
C) Proposta relacionda amb el riu Clariano

/156 C

Crear una microreserva de fauna
amb l’objectiu de protegir, restaurar
o recuperar l'ecosistema propi del
riu Clariano per a la seua divulgació
educativa i popular.

Estudiar la possibilitat de crear una microreserva de fauna (veure
pdf “Informe técnico de la recuperación de la nutria”) en el tram
entre Aielo i Ontinyent amb l’objectiu de protegir, restaurar o
recuperar l'ecosistema propi del riu per a la seua divulgació
educativa i popular.

Desestimar
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El present projecte presenta propostes concretes que son distintes i
poden ser aprovades o no de manera parcial.Són les següents:

2019/157 A
(Agrupada
Pipicans en llocs estratègics de la
63+65+79B+
ciutat.
113+114+157A
+157C)

/157 B

Crear una protectora d'animals

/157 C
(Agrupada
63+65+79B+ Àrea canina.
113+114+157A
+157C)
/157 D
/157 E
2019/158

Campanya de sensibilització sobre
tinença responsable de mascotes.

A) Col.locar “pipicans” en llocs estratègics de la ciutat. Hem estat
observant els llocs amb més concentració de “pixum”, on seria
convenient posar “pipicans”:
-Benarrai - En algun lloc del Benarrai dins de la ruta del colesterol
ja que en general està brut
- Carrer Daniel Gil
-Baix de la escalinata del Skate Parc
-Farmacia Belda - Carrer de Pius XII, 28,
-Llombo - A determinar el lloc exacte ja que en general hi han
multitud de taques de pixum als cantons del edificis, cotxes , faroles
, arbres i un llarg etc...
-Carrer Major -A determinar el lloc exacte ja que en general hi han
multitud de taques de pixum als cantons del edificis, cotxes , faroles
, arbres i un llarg etc...
-Dos per la zona de Sant Rafael
B) Valorar la creació d’una protectora d’animals, ja que actualment
no n’hi ha cap lloc per a que es puga acollir als animals domèstics
abandonats.

C) Possar més parcs per als animals en Ontinyent.

D) Campanya de sensibilització per a concienciar-nos de que tindre
una mascota és una gran responsabilitat.

Desestimar

Pintar façana cantonada
C/Maians/Morales.

Desestimar

pintada de la fachada del ángulo Calle Mayans con Calle Morales
con falsas ventanas y flores

Més accessos adaptats a persones amb diversitat funcional física.
Molts edificis de la nostra ciutat manquen d'accessibilitat per a les
Més accessos adaptats a persones
persones amb diversitat funcional física. Creguem que totes les
amb diversitat funcional física.
persones, siguen les que siguen les seues condicions, tenen el dret
a poder disposar de tots els espais i recursos.

2019/160 A
(Agrupada
82+160A+
161A)

A) Xarxa de carrils bici.

Creació d'una xarxa de carrils bici i una línia d'autobús més extensa
que arribe al major nombre de zones de la ciutat possibles.
Amb la creació d'una xarxa de carrils bici i una línia d'autobús més
extenses. s'afavoreix a la disminució de la pol·lució a la ciutat, així
com també es disminuex el tràfic, per tant incrementa la comoditat
de la ciutadania.

B) Creació d'una línia d'autobús
més extensa.

"Creació d'una xarxa de carrils bici i una línia d'autobús més
extensa que arribe al major nombre de zones de la ciutat possibles.
Amb la creació d'una xarxa de carrils bici i una línia d'autobús més
extenses. s'afavoreix a la disminució de la pol·lució a la ciutat, així
com també es disminuex el tràfic, per tant incrementa la comoditat
de la ciutadania."

2019/161 A
(Agrupada
82+160A+
161A)

Més carrils bici i zones peatonals.

A) Més carrils bici i zones peatonals

2019/161 B
(Agrupada
115+161B)

Un skate park desent.

B) Un skate park desent

2019/161 C
(Agrupada
43+161C)

Un parkour park.

C) Un parkour park

2019/161 D

Una pista de basket en condicions.

D) Una pista de basket en condicions

2019/161 E
(Agrupada
159+161E)

Desestimar

Manteniment dels punts de recollida E) És molt important el manteniment dels punts de recollida de
de bosses.
bosses per arreplegar els excrements dels gossos.

2019/159
(Agrupada
159+161E)

/160 B

Valorar pel Consell de Ciutat

Millora d'accesos a les diverses
instal·lacions municipals.

2019/162

Divulgar propostes de millora de
l'educació, explicar-les i oferir-les a
altres centres educatius
d'Ontinyent.

2019/163
(Agrupada
74+124+163)

Reurbanitzar el carrer Martínez
Valls entre Daniel Gil i Av. Albaida.

2019/164
Substitució carpinteria metàlica
(Agrupada 155
edifici vell del poliesportiu.
+164)

Desestimar

Desestimar

Desestimar

E) Millor els accesos a les diverses instal•lacions de què disponem
(piscina municipal, biblioteques, Ajuntament, museus, instituts,
col•legis, etc.) per afavorir les persones amb diversitat funcional
¿Cómo queremos aprender l@ estudiantes? Nosotr@s
proponemos
La innovación educativa pensamos que también puede empezar
desde los alumnos y las alumnas como personas interesadas en el
mundo de la educación. Los beneficiarios serían los estudiantes de
nuestra localidad ya que queremos mejorar la educación. Para ello
necesitamos divulgar las propuestas de mejora de la educación,
explicarlas y ofrecerlas a todos los centros educativos de Ontinyent.
Como ejemplo les adjuntamos un cuestionario que ya han
contestado más de 200 alumn@s
El presupuesto a solicitar es de 300€ para material divulgativo
(folios, fotocopias, carteles divulgativos... material fungible, etc.)

Desestimar

Qué se urbanicen el tramo de martinez Valls desde Daniel Gil hasta
el área 20 como el de San Domingo hasta Daniel Gil
El Consell d'esports proposa la substitució de tota la carpinteria
metàlica de l’edifici vell del Poliesportiu, amb una valoració
estimada de 60.000 €
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