RESUM ESTIMADES

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
/003 B
2019/009

2019/013

PROPOSTA

VALORACIÓ TÈCNICA

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

Estimar

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

Estimar

Reparació infraestructures per
facilitar el desplegament de fibra
òptica en el barri de Poble Nou

Estimar

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

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

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.

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

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

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)

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.

Estimar

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!
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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

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.

Estimar

Estimar
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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.

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

Estación de Autobuses i para de taxis

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.

2019/070
Àrea recreativa amb zona de
(Agrupada
caravanes
70+84+85+87)

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

Estimar

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

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

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

Estimar

Millora integral dels pipicans.

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

Estimar

2019/072
2019/074
(Agrupada
74+124+163)
2019/079 A

Estimar

Creació d'un anell ciclista a la ciutat d'Ontinyent.
2019/082
(Agrupada
82+160A+
161A)

Creació d'un anell ciclista a la
ciutat.

(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)

2019/084
(Agrupada
Àrea recreativa
70+84+85+87))

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
Àrea recreatva
70+84+85+87)

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.

2019/087
Àrea de caravanes.
(Agrupada
70+84+85+87)

crear una lloc per a picnick juntament amb area per a caravanes
semblant a la Font d´asis en el Palomar.

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

Un cami digne per l'institut de l'Estació.A on els xiquets no tingen el
perill qué tenen .

Estimar

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

Reformulada: 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

Estimar

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

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

2019/100

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

2019/090
(Agrupada
90+120)
2019/091

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

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.

2019/120
RF. Cerrar la pista de patinatge del
(Agrupada 90+
parc de l'àrea 20.
120)

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

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

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.

Estimar

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.

2019/129
(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.

2019/131

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.

Estimar

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.

Estimar

Estació d'autobús i taxis.

Estación de autobuses y parada de taxis

2019/134
(Agrupada
62+68+129+
134)
2019/138
2019/139
(Agrupada
121+139+
151A)
2019/141

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

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.

Estimar

Ampliació de voreres al carrer José
Ampliació de voreres al carrer José Simó Marin
Simó Marín.
Redacció del projecte de la
connexió del C/Delme amb la plaça Connexió del Delme amb Músic Vicent Rodriguez.
Músic Vicent Rodríguez
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)

Estimar

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

Estimar

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

Estimar

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.

Estimar

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.

Estimar

/151 B
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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.

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

Més carrils bici i zones peatonals.

A) Més carrils bici i zones peatonals

2019/163
(Agrupada
74+124+163)

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

Qué se urbanicen el tramo de martinez Valls desde Daniel Gil hasta
el área 20 como el de San Domingo hasta Daniel Gil

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

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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