NOM PROPOSTA

PARC CARRER SANTA BARBARA

DESCRIPCIÓ

Arreglar la zona verda que hi ha a la punta del carrer
Santa Barbara. Posar algún banc.

VIABILITAT

acceptada
/desetimada

Fins que no s'aproven els
corresponents instruments de
planejament urbanístic no es poden
desenvolupar obres en determinats
sectors, com el proposat.

DESESTIMADA

La creació de parcs nous vé en funció

PARC I JARDINS

Estaría bien que las personas que vivimos en la parte del desenvolupament urbanístic. Com
alta del pueblo tuvieramos parques o jardines. No
que el creixement actualment està
DESESTIMADA
aturat, el cost d'obtenció d'una
tenemos ni uno. De hecho, las familias con niños que
viven aquí arriba deben ir ni mas ni menos al parque parcel·la i de la inversió en este tipus
d'espai sobrepassaria la inversió dels
junto a la carretera ya que es el más "cercano"..
65.000€

NO HI HAN JARDINS PÚBLICS A LA
ZONA ALTA DEL POBLE!

Tot i que la Font ha crescut cap a la part alta, les
persones que viuen als carrers de la zona coneguda
abans com "Barri Espanya" o altres, com Capurutxo,
Blasco Ibáñez, etc. no disposen de cap jardí públic, on
descansar o portar els seus fills/filles perquè puguen
jugar. Propose la creació d'un jardí a la zona alta del
poble, perquè els seus residents no es vegen obligats a
creuar tota la localitat per trobar un, ja que "El Mur" o
els voltants del Poliesportiu queden molt juny per a
aquestes persones.

La creació de parcs nous vé en funció
del desenvolupament urbanístic. Com
que el creixement actualment està
DESESTIMADA
aturat, el cost d'obtenció d'una
parcel·la i de la inversió en este tipus
d'espai sobrepassaria la inversió dels
65.000€

MILLORAR PARC I AMPLIAR AMB
AVINGUDA

FONT DE BAIX I LLAVADOR

Aquest projecte implica la reforma del parc na brianda
maza . Moltes families van allí a passar les vesprades i
molta gent major. L'acces al parc està colocat a mal
lloc i per a molta gent major es dificil l'acces. També
sugerir el fer un bany public per a la gent ja q els
xiquets i xiquetes van a fer les seues necesitats al
marge de la carretera o a l'avinguda raquel payà ,en
els llocs on no tenim vorera. Tambè es podría afegir
una reforma per a l'avinguda,es ampla,es poden
millorar voreres(agrandar) posar bancs,arbres i
faroles.Obtenir una espècie de " boulevar"per a
diferents actes com mercats,lloc de passeig...

Recuperar la font de baix i el llavador per donarli el ús
que tenia abans per a que siga el icono del poble.

excediria el pressupost

DESESTIMADA

valoració per part de TRACSA per
recuperar el minat i la font i el
llavador

DESESTIMADA

FONT DE BAIX

Destinar els diners per a millorar el parc de la font de
baix. Una vegada les pistes estiguen enderrocades,
descobrir la balsa i fer allí una nova balsa, sense
profunditat, ficar gespa per el costat... Etc...

primer cal enderrocar les pistes i el
cost sobrepassa els 65.000€

DESESTIMADA

FONT DE BAIXAR AL POLI

Dotar d'aigua la font que hi ha baixant al poli per la part de
darrere (la que està al costat de telefonica) Ja que per al
701 aniversari, es van arreglar totes les fonts (possant-los
Per a realitzar qualsevol actuació cal
retos o reconstruint-les, embellint-les...) Dotar d'aigua o ferque tots terrenys afectats siguen
la a modo estancamb peixos i plantes acuàtiques. A la
municipals
bnada de dalt col.locació de diversos albres, aixi com també
algun banc per a sentar-se i alguna paperera. També acabar
de traure la pedra del muret que falta.

DESESTIMADA

LLAVADOR

Llavador.

no està detallada la proposta

DESESTIMADA

EVENT ESPORTIU DIVERTIT

Organitzar un tobogà aquàtic urbà o una carrera tipo
Holi run.

NO ÉS UNA INVERSIÓ

DESESTIMADA

AREA DE AUTOCARAVANES

Un área municipal on es puga pernoctar, cambiar
aigües I fins I tot amb acces a red eléctrica per a les
autocaravanes. Es por fer a lentrada del poble, enfront
Esta actuació es va realitzar l'any
de la competitiva y al costat del frontó. Prácticament
2012 al costat de la pista de frontó i
no te despeses de manteniment y encara que parega
consta de desaiguador d'aigües
el contrari deixaria diners al poble ya que els
negres i connexió a la llum
autocaranistes visitarien El poble y es coneixeria en tot
mon, ja que aquest tipus de gent es molt activa en
foros i xarxes socials.

DESESTIMADA

POLIESPORTIU

M'agradaria que es pugueren fer noves les pistes de
futbet, tenis,... perque donaven molta vida al poble
tant per a xiquets com per a grandets i pasar per ahi i
voreu tot tant trist no m. agrada, perque l. esport es
salut i vida per a tot el mon.

Com argumenta la proposta, el
projecte és molt ambiciós i exediria
substancialment dels 65.000€
proposats. Tot i això es consideraran
algunes dels plantejaments per a les
futures actuacions.

DESESTIMADA

En estes dos anys s'ha renovat
l'equipament del gimnàs, s'han
canviat les llumenàries del pabelló,
així com la cuberta del mateix i s'ha
instal·lat una xarxa que protegira
d'impactes de balons, també estem
DESESTIMADA
portant endavant la renovació de la
pista de frontó així com de la
transformació del camp de futbol de
terra a gespa artificial. La proposta és
poc concreta per poder definir les
inversions futures.

POLIESPORTIU

Millora i manteniment de les àries deportives del
poble i intentar fomentar altres esports com puga ser
el pádel, badminton…

REFORMA POLIESPORTIU

La meua proposta es per a que la gent del poble, puga
No és una proposta d'inversió
gaudir com abans de les seues instalacions en el
definida, tot i això es disposa de parcs
DESESTIMADA
i jardins per a encontres com els
poliesportiu, que no soles es un lloc per a fer esport,
plantejats..
sino tambe un lloc on els nens queden per jugar.

Las obras consistirían en reparación de los pilares que
sustentan las pistas deportivas (encima de la balsa del
REPARACION PISTAS POLIDEPORTIVAS
lavadero), y que se pudieran utilizar en vez de estar
cerradas.

el cost de la proposta sobrepassa el
pressupost de 65.000€

DESESTIMADA

Per sort o per desgracia, una vegada o inclús abans
que finalitzen les obres de la autovía, sempre hi haurà
algun graffiter que és dedicarà a emborronar/pintar
les parets de les pantalles de so. Abans que això
ocorrega, podrien pintar-se totes de verd (per a que
no faça molta ralla/contraste amb el mig ambient) i fer
motius florals, ja be siguen arbres, flors gegants,
paissatge...

NO ÉS PROPIETAT MUNICIPAL

DESESTIMADA

PISTA DE BASKET

Al carrer per a que puguen jugar sempre que vuiguen
els xiquets.

No s'especifica la ubicació de la
possible pista i en este moment
l'ajuntament està treballant per
reubicar les pistes de tennis i futbet,
així com l'estudi d'implementació
d'espais de jocs en el casc urbà

DESESTIMADA

LLUM TRIFÀSICA CAMP DE FUTBOL

Necessari per poder jugar partits oficials entre
setmana i més en l'horari d'hivern.

CENTRE DE DIA

Centre de dia per a les persones majors dels pobles.

SUPERA PRESSUPOST

DESESTIMADA

FIBRA ÒPTICA

L'instalaciò de la fibra Òptica al poble per a millorar
els servicis d'Internet als domicilis.

Sobrepassa el cost de les inversions i
es considera més adequat que se'n
faça càrrec una empresa qualificada
del sector

DESESTIMADA

DECORACIÓ PANTALLES DE SO

Sobrepassa el pressupost estipulat
per a les inversions

DESESTIMADA

PISCINA CLIMATITZADA

La proposta plantejada exedeix de
Als mesos de tardor, hivern i primavera, moltes
forma substancial del pressupost dels
persones al poble ens toca anar a poblacions properes
65.000€ plantejats, sense tindre en
DESESTIMADA
per poder gaudir de natació. Estaria molt bé poder
compte el manteniment i les
tenir este servei al poble, una piscina climatitzada que
despeses no pressupostades de
ens fasa practicar natació als mesos més freds.
personal.

ENLLUMENAMENT URBÀ

Millorar les instal.lacións electriques dels carrers de la
població ja que hi han d'ells que per la nit son molt
foscos. Amb més faroles o altres tipus de bombetes
que facin millor iluminació.

ENLLUMENAT
ZOO

NETEJAR EL MONTE

Millorar l'enllumenat.
Jo posaria un refugi-zoo per als animals

Arreglar camins i netejar el monte

SENSE CONCRETAR ESPAI I INVERSIÓ
SUPERANT LA QUANTIA

DESESTIMADA

SENSE CONCRETAR ESPAI I INVERSIÓ
SUPERANT LA QUANTIA

DESESTIMADA

NO COMPETÈNCIA MUNICIPAL.

DESESTIMADA

SOBREPASSA PRESSUPOST. Les
actuacions estan realitzant-se per
l'empresa de la Diputació de valència
DESESTIMADA
Divalterra, i per l'empresa
adjudicatària per netejar els arbres
caiguts per les nevades.

SEU FESTERA

Habilitació d'un espai insonoritzat i amb els mitjos
necessaris per a poder organitzar events festius (fins a
altes hores de la matinada). Per tal d'evitar que la gent
vaja als "cuartelillos" i moleste al veïnat i així pugam
aconseguir fer germanor en les festes patronals i
demés.

SOBREPASSA PRESSUPOST.
VALORACIONS

DESESTIMADA

PARC EN LA CARRASCA DEL CAMP DE
FUTBOL

Crear un parc baix de la carrasca d'enfront del Camp
de fútbol i rehabilitar la fábrica de la farina per a fer-la
museu.

Espai de titularitat privada

DESESTIMADA

NO ÉS UNA INVERSIÓ. Tot i això les
persones que desenvolupen esta
Pense se deuria fer viable el q les persones q netegen
tasca cal que estiguen donades d'alta
SEGURETAT SOCIAL PER PERSONAL DE els edificis de l'ajuntament tingueren seguritat social...
com marca la llei. Al mateix temps, hi DESESTIMADA
NETEJA
Que no tingueren q costejar-se ells el autonom.. Que
ha limitacions del Ministeri d'Hisenda
lo de les subastes pasara a l'historia.
per a la contractació de personal per
part de la resta d'administracions.

CONCIENCIAR VALOR COSES

Etiquetar tot el mobiliari urba, macetes, fons,
enllumenat, etc amb el seu valor en Euros, per a que la
poblacio prenga conciencia del seu valor.

No es pot valorar amb exactitud el
cost de la proposta, tot i això es
valorarà per a fer accions similars

DESESTIMADA

LLOC DE RELAX

Actualment vivim en una època de molta tensió i
estrés, i és per aquesta raó que vegem necessari
disposar a la població d'un lloc de relax, oci i descans
per a poder anar després de la jornada laboral diaria.
Estaria bé un tipus balneari amb jacuzzi, piscina
climatitzada, bany turc, etc...

AUTOBUS DE SERVICI DE TRENS

Arribe el autobus del servicide tren fins el poble, ja
que es queda en Moixent.

Recollida de la fracció orgànica dels domicilis de la
població per a la creació de compost. Amb aquest
COMPOST COMUNITARI I CREACIÓ DE compost ens serviría per a crear un hort urbà on el
UN HORT URBÀ
poble poguera plantar les seues verdures i hortalices.
Un altra opció sería repartir el compost una vegada
finalitzat el seu tractament.

CREAR PUESTOS DE TRABAJO

No se la fórmula o como hacerlo pero creo que es una
buena propuesta.

SOBREPASSA COST

DESESTIMADA

NO ÉS UNA INVERSIÓ. SOBREPASSA
COMPETÈNCIES MUNICIPALS

DESESTIMADA

La gestió de residus és competència
del COR, tot i això està desenvolupantse el projecte pilot per al tractament
DESESTIMADA
del compostatge. HORT UBÀ PER
CONVENI AMB PROPIETARIS, NO
INVERSIÓ

NO ÉS UNA INVERSIÓ FINALISTA

DESESTIMADA

CINEMA TEATRO

Buenas tardes, pensamos que es necesario en el
pueblo q vuelva a haver cine. Antiguamente mis
padres iban y siempre nos lo cuentan. De paso pueden
añadir un kioskito con cosas varias q ademas
fomentaria la economia del municipio. Prego se haga
esto urgente

ABEURADORS A LES SENDES

Posar xicotets abeuradors a les rutes senderistas per
als gossos

CENTRO COMERCIAL

Un centro comercial grande.

CANALIZACIÓN AGUAS

El problema que existe es que cuando llueve en la
C/Corral de Mora, las aguas bajan con mucha fuerza y
las tuberías no son suficientes para tanto caudal, por
lo que de manera reiterada venimos sufriendo
importantes inundaciones en nuestras casas.
Es por ello que solicitamos se estudie y subsane el
problema, dado que las lluvias cada vez son mas
fuertes, ocasionado graves molestias a los vecinos
afectados.

NO ÉS PROPIETAT MUNICIPAL

DESESTIMADA

Abans caldria que es fera arribar
l'aigua potable per poder fer un
abeurador per als animals

DESESTIMADA

sobrepassa el pressupost

DESESTIMADA

SOBREPASSA EL PRESSUPOST
ESTABLERT. HI HA VIVENDES QUE
TENEN SISTEMES DE CONTROL DE
RETORN D'AIGUA

DESESTIMADA

BICICLETES ELÈCTRIQUES

Bicicletes elèctriques per a desplazatment urbà, i que
deixen els cotxes en casa

AMPLIACIÓN DE ACERAS

Adecuación de ciertas aceras de la población
ampliándolas, y haciéndolas más accesibles para poder
ser utilizadas tanto por un carrito de bebé, silla de
NO ESTÀ CONCRETADA LA UBICACIÓ
ruedas etc, ya que de este modo en ciertas calles de la DE LA PROPOSTA I SOBREPASSA EL DESESTIMADA
PRESSUPOST
población te ves obligado a tener que utilizar la
calzada, suponiendo un peligro tamto para los
vehículos como para viandantes.

BICICLETES SENSE ÚS

DESESTIMADA

Els molins fariners que ha tingut La Font de la Figuera,
quatre, un de vent i tres hidràulics, eren un instrument
tecnlogic, industrual i social de l'època, importants per
a la vida de la població i que avui es troben en estat de
runes, o en el millor dels casos, transformats i
reaprofitats per a altres usos.
El Molí de Vent representa una singularitat, ja que és
l'únic conegut en una ampla geografia.
Tot i que la molineria hidraulica compta amb una rica
RESTAURAR I ADECUAR EL PAISSATGE història i una nombrosa representació d'enginys a la
nostra comunitat, també el molins de vent han tingut
DE EL MOLIVENT I EL MOLI DEL
un paper important. De nord a sud, des de Peniscola
CA'DAMUNT
fins a Pilar de la Horadada trobem evidencies de
molins de vent. En total, se´n coneixen uns seixanta,
dels quals encara es conserven restes de quaranta-sis.
Aïllat de la resta, el nostre Molí de Vent està enmarcat
dins d'eixos quaranta-sis que encara es conserven en
peu o mig en peu.
Podria Restaurar-se l'exterior de la frontera, alçant-la
al nivell original, entre 5'50 o 6 metres, ficar-li la
teulada, podria ser de ferro (com la cupula de sant
sebastià o com el moli de vent de santa pola) aixi com
possar un cartell explicatiu del que fou i la construcció

SOBREPASSA EL PRESSUPOST

DESESTIMADA

FÀBRICA AL POLÍGON

Donar els diners com subvenció a alguna empresa per
a que podera tindre facilitats per poder començar,
creant així llocs de treball per al poble. A més de
facilitar-los l'adquisició d'algun solar del polígon.
Pense que el poblema més gran que hi ha a aquest
poble és la falta de feina.
Fer algo on la gent del poble puga treballar.

NO ENTRA DINS DE LES INVERSIONS
FINALISTES

DESESTIMADA

