
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022
RESULTATS VOTACIÓ

PROPOSTA TOTAL
Reparar l'asfalt i els clots en diversos punts de la ciutat, per a millorar la seguretat dels vehicles i vianants. 64
Adequar el llavador de l'Aljorf per tal de que siga un espai visitable en bones condicions. 51
Reparar clots i desperfectes de camins en general desfets per les plujes. 46
Ampliar el camí d'accés al cementeri de l'Aljorf i il·luminar-lo. 35
Condicionar el parc de la font de l'entrada de l'Aljorf com a zona de descans per a ciclistes, amb taules i bancs per al descans. 35
Il·luminar i millorar l'interior de la Cova La Vall. 34
Reparar les voreres més deteriorades del poble i canviar els taulells que s'esvaren com a la "Costera del barrio". 33
Comprar cadires i faristols per a concerts i actuacions de les diferents agrupacions musicals locals. 30
Millora general dels espais infantils trencats o amb desperfectes. 30
Dotar l'Ermita del Roser de l'equipament adient per a convertir-lo en un centre Cultural per a actes. 29
Millorar les voreres del pont de l'antiga Estació per a facilitar el pas dels vianants. 29
Adquirir una gran carpa portàtil per a actes de l'ajuntament o de col·lectius. 26
Regular millor el trànsit en la intersecció de la part baixa dels Mosquitos incrementant la seguretat. 26
Col·locar pilons o jardineres al carrer Sant Carles, per a disuadir l'estacionament  davant les cases i millorar l'estètica del carrer. 25
Plantar arbres d'ombra en les voreres de la carretera d'Ontinyent per a l'estiu. 25
Establir camins escolars segurs correctament indicats i senyalitzats, promovent que els estudiants vagen a peu, en bici o patinet a l'escola i l'institut. 25
Adequar l'antiga piscina menuda, creant un espai d'esbarjo per a descansar i menjar alguna cosa i instal·lar gronxadors per als més menuts. 24
Crear un espai verd amb arbrat autòcton al solar de l'Avinguda Josep Giner i Marco, conformant un circuit de running i marcant les entrades al parc. 24
Reformar el Parc de la Font de la Vila amb jocs infantils, bancs, nou ajardinament i bona il·luminació. 24
Instal·lar una barana que salve el desnivell de l'avinguda de la Fira i el solar de Salvem les Vistes. 22
Posar infraestructures per als més menuts en el Parc de La Torre, crear un espai d'esbarjo i enjardinar els marges. 22
Asfaltar l'eixida del carrer Verge del Rosari, pel llavador, per a que no siga un carrer sense eixida. 21
Reparar i millorar els desaigües del carrer La Font de la Vila per a evitar inundacions. 20
Habilitar alguna zona verda nova per a xiquets i majors, amb bancs i taules, alguna font i accés segur. 20
Millorar el parc infantil de Sant Miquel amb esgronxadors, bancs i més llum. 19
Habilitar un pipicà i parc de jocs per a mascotes en la zona de Betilla. 18
Habilitar una tanca de seguretat perimetral en el parc de Betilla (junt al col·legi Covalta) i millorar les seues instal·lacions. 18
Instal·lar una font a l'Av. Josep Giner i Marco, a l'altura de la rotonda del carrer Corts Valencianes. 17
Pintar l'Escoleta Infantil La Vila. 16
Millorar les instal·lacions del picicà de La Torre, amb una font adaptada per als animals i instal·lar algun tipus d'agility. 14
Habilitar una zona per a jocs tradicionals de tamany gegant. 13
Incrementar i millorar la il·luminació de l'Av. Josep Giner i Marco (zona del nou Institut) 12
Arreglar la carretera en la zona d'Aldi i també en la zona "Bichitos". 12
Reordenar el trànsit per a millorar l'accés des dels carrers Vergel, Benigànim i Pobla del Duc a l'Av. Josep Giner i Marco. 12
Augmentar els elements d'entreteniment infantil al parc de La Glorieta. 12
Dotar l'Espai Jove de nou i més equipament adaptat a les necessitats dels usuaris. 11
Recondicionar el parc Abad (Romeral) i substituir els elements de joc. 11
Millorar l'accessibilitat de la zona del Calvari amb pavimentació, enllumenat i reordenació del trànsit. 10
Posar una barana en les escales de darrere de la parada del bus, per a facilitar la pujada i baixada de persones grans o amb dificutats de mobilitat. 10
Habilitar una zona d'oci per als gossos a la part de l'estació de tren amb un recinte tancat. 10
Acabar el tancament perimetral del parc del Pla del Compte i col·locar més bancs i taules. 10
Instal·lar una escultura homenatge al Rei Jaume I creada per algun/a artista local. 9
Habilitar al camp de futbol seients, una barana perimetral i els aspersors de rec. 9
Habilitar més bancs per al descans a l'Av. La Fira. 7
Millorar l'enllumenat de l'avinguda Vall d'Albaida. 7
Renovar tots els mupis (panells de publicitat estàtica) de la ciutat que estan en males condicions. 6
Arreglar desperfectes en general del centre cultural Raval Jussà. 6
Recuperar les les màquines de cinema de l'Odeón i instal·lar-les en un nou espai per a posar en valor el seu passat. 5
Millorar el camí de La Partida de la Coma. 5
Arreglar l'últim tram de jardinera junt al carril bici davant de l'institut, donant continuitat estètica a l'existent. 5
Millorar el Mercat Municipal amb carrets per a la compra, acabar de posar els estors nous en les tendes que encara no el tenen. 4
Numerar els seients i les files de la sala multiusos Odeón i habilitar les files que falten. 2
Substituir el mobiliari urbà sense funcionalitat per a millorar l'accesibilitat universal de persones en les vies públiques. 2
Pintar les zones del poble que han quedat per pintar on no es veu cap marca vial. 2
Anar instal·lant poc a poc on es puga enllumenat com el que s'ha posat al Carrer Bufali. 2
Arreglar l'àrea infantil del parc d'Amparo Bussó i millorar els bancs. 2
Substituir el pas elevat ubicat al carrer Eres del Romeral, 33 per altra alternativa menys agressiva i molesta tant als vehicles com als veïns. 1


