PROPOSTES NO APTES
A continuació es relacionen la totalitat de les propostes presentades
per la ciutadania i/o col.lectius de la ciutat de Gandia, que han sigut
estudiades per l’Ajuntament i que no compleixen amb els requisits
per a ser considerades aptes.
Els requisits que s’havien de complir es poden consultar a la
següent adreça http://participagandia.org/participatius/preguntesfrequents/ dins de l’apartat reglament.
En cada una d’elles s’especifica el motiu pel qual la proposta ha
sigut desestimada pels diferents tècnics municipals.
Principalment es tracta de propostes que o bé ja s’han ficat en
marxa, superen el import màxim per desenvolupar-la o no són
competencia municipal.
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NO APTES. MEDI AMBIENT.
TÍTOL: Neteja claveguerams
AUTOR: Santiago Piera Novell
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Manteniment i neteja dels claveguerams per evitar
inundaments de carrer els dies de plutges torrencials.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ EN MARXA UN PROGRAMA

TÍTOL: Abocadors de material d'obra
AUTOR: Santiago Piera Novell
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Habilitar una zona perquè la gent puga tirar les runes o
qualsevol altre material d'obra, per evitar que es tiren al barrancs o altres
espais naturals. Civilitzem i concienciem entre tots a la gent
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ EN MARXA PROGRAMA
MUNICIPAL

TÍTOL: Millores parcs Benipeixcar
AUTOR: Fran Pérez Soria
LOCALITZACIÓ: Benipeixcar
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Visc a Benipeixcar, és molta la gent que té gossos i utilitza els
parcs fets per a ells, en el cas del parc que hi ha a la ronda de l´anella pense
que necessitem algun banc que done més al sud perqué és una zona més
asoleiada i els gossos sempre juguen on són els amos i clar, com és una zona
d´ombria i els bancs estan en l´entrada al parc no rebem el sol i sempre hi
han xarcos per la qual cosa els gossos sempre estan bruts i nosaltres gelats.
Encara que no tinc queixa de la neteja del parc, perqué els que vivim per allí
netejem les deixalles del nostres gossos, sí que podrieu apretar més als
propietaris dels cans ja que davant del poli cobert és un femer de deixalles de
gossos i altres coses. Dintre d´aquesta proposta inclouria que els parcs de
mascotes també tinguerem herba o acolxat de esporga per evitar fang i per
als gossos que els agrada roseguar la brossa o tirar-se. En general una millora
de les instalacions d´aquestos parcs i una bona propaganda per promocionar
la conciència de neteja de les deixalles dels gossos per part dels propietaris.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SÓN RECOMANACIONS I AVISOS.
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TÍTOL: Nou sistema reciclatge
AUTOR: Jorge
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Mi propuesta es poner contenedores en los barrios en los que
el ciudadano por reciclar bien, reciba a cambio una compensación, bien por
medio de un ticket que pueda canjear de dos formas, en descuentos en
tiendas o en descuentos en los recibos del COR y BASURAS. Existen
contenedores que se abren por medio de una tarjeta y se pueden tirar a el, el
residuo para el que esta preparado y el ciudadano recibe su compensación,
cristal, aluminio plástico etc. Se reduciría mucho el uso de los contenedores
actuales que reciben todo tipo de residuos.
Antiguamente se pagaba por el envase, hoy día lo hacemos ,pero no hay
posibilidad de retorno de ese con la consiguiente devolución de lo pagado
,Estudiando esta alternativa y recibiendo el ciudadano esa compensación, el
ciudadano colaboraría mas y las empresas de recogida trabajarían mejor.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Nou parc a Corea
AUTOR: Hugo
LOCALITZACIÓ: Corea
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: En Gandia, en la zona de corea, hay un solar donde
actualmente hay un parking temporal de coches, localizado entre la avd. del
grao y el estadio Guillermo Olagüe. Me gustaría proponer que se transforma
en un parque con zona verde.
Esta zona de Corea no hay zonas verdes, y sería un pulmón para la ciudad.
También seria una zona para jugar los niños con lo que mejoraría la calidad
de vida. Además siempre es mas agradable de ver una zona verde, que un
trozo de tierra con polvo y suciedad. Creo que seria una buena alternativa
para el barrio.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. PROPIETAT PRIVADA.
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TÍTOL: Caixes-niu rates penades
AUTOR: Vicent S
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Col·locar caixes-niu per a rates penades (batboxes) en els
ponts de Gandia.
Estos animals ajuden a controlar les plagues, però, a causa del tipus de
materials de les construccions modernes i les restauracions de les antigues,
tenen difícil trobar fissures on fer el niu.
Als ponts, i previ estudi tècnic de les millors orientacions i ubicacions,
trobarien un emplaçament ideal, a prop de l'aigua, on caçar i ajudar-nos a
combatre les molestes plagues de mosquits.
Gandia se sumaria així al moviment batfriendly, com en altres ciutats
europees. Exemples pròxims són l'àrea metropolitana de Barcelona, els ponts
del Segura en Múrcia, o Burjassot, Castelló de la Plana, Peníscola, entre
altres.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA TENIM LES CAIXES NIUS PER
COL.LOCAR
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NO APTES. MOBILIARI.
TÍTOL: Aparcaments bicis centres educatius
AUTOR: Amparo
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Instal.lar aparcaments de bicis per que la mobilitat amb ella
siga una realitat
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA HI HA EN MARXA UN PROGRAMA
PER INSTALAR AQUEST SERVEI

TÍTOL: Jocs Plç Raval i Tirant
AUTOR: Isabel González
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: M'agradaria que s'estudiara la possibilitat de crear una nova
zona infantil bé a la plaça de San Josep o a la plaça del Tirant adaptada als
més menuts. Per la zona del centre tan sols comptem amb la Plaça Jaume I,
sempre plena de gent, i amb el Prado, amb columpios per a xiquets més
fadrins.
La plaça de San Josep ja compta amb un tobogan que resulta insuficient i
caldria ampliar amb algun element més.
De la mateixa manera, la Plaça del tirant ha quedat molt bé però caldria
donar-li un major ús i una nova zona infantil ajudaria a que hi haguera més
circulació de gent. Tot i que caldria incorporar un poc d'ombra.
Espere es considere la meua proposta.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. HI HA CONTEMPLADA UNA MILLORA
DE JOCS INFANTILS.
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NO APTES. ADMINISTRACIÓ.
TÍTOL: Oficina objectes perduts
AUTOR: José Vicente Bañuls Ros
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Obrir (Si no n´hi ha, perquè no fa massa temps vaig consultar
la web de l´ajuntament i no la vaig trobar) una oficina d´objectes perduts i
fer-ho saber per a que qualsevol que trove alguna cosa perduda, com ara
paraigües o sabatetes de xiquets, els puga depositar en ella i la gent que
perga algo ho puga recuperar.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ESTÀ EN MARXA L'OFICINA
D'OBJECTES PERDUTS.
Actualment tenim una oficina d’objectes perduts en la Central de Policia, el
que necessitem es fer-la molt més visible. Deuria estar a la pàgina web per a
que els ciutadans puguen fer la reclamació sense eixir de casa i que la policia
es puga dir vial web si l’abjecte que reclamen està en l’oficina. En cas d’estar
ja es desplaçarien fins la central per tal de recollir l’objecte. En cas de trobar
un objecte també s’ha de millorar el servei i habilitar mes espais per a poder
depositar-lo

TÍTOL: Activitats extraescolars
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Molts xiquets i xiquetes no poden accedir a les activitats
extraescolars dels centres per motius econòmics, per tant proposem la creació
de una borsa de pràctiques on els estudiants de diferents àmbits podran fer
les practiques en els col.legis de la ciutat i els mes menuts podrien beneficiarse de les activitats.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. L’AJUNTAMENT HO TÉ PREVIST.
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NO APTES. COMERÇ.
TÍTOL: Millores Passatge Lombard
AUTOR: David Alfaro
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La meua proposta sería donar-li atractiu a aquest passatge,
com molts passatges de altres ciutats que es converteixen en turístics.
Netejar les pintures que hi han, llogar per fer una pintura a la boveda, colocar
moldures i colocar testos amb plantes als entresols. El mateix podría ocorrer
amb el passatge Rico, i aixina s'activaria molt més.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTE. ÉS PRIVAT

TÍTOL: Modificacions Mercat del Prado
AUTOR: David Alfaro
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: El mercat necessita activar-se ràpidament. és un lloc que pot
ser molt atractiu turísticament, igual que en altres ciutats i capitals. La meua
proposta és llevar el supermercat, que careix de sentit en una infrastructura
com aquesta, i habilitar més casetes a més de facilitar la gestió dels mateixos
per a poder donar servici.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTE. EL SUPERMERCAT NO ESTÀ
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TÍTOL: Coworking Casetes Tirant
AUTOR: Maria
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Proponemos la idea de aprovechar las instalaciones que se
encuentran en la Plaza del Tirant de una forma abierta y creativa. Estas
instalaciones a parte de estar en el centro de la ciudad, están en desuso y en
un proceso de degradación bastante importante.
La idea es aprovechar estos locales públicos para la creación de espacios de
trabajo (espacios de Coworking). Dichos espacios deberían ser cedidos a
través de la presentación de proyectos personales, empresariales, artísticos…
mediante la apertura de un canal de propuestas o acudiendo al ayuntamiento,
que creemos debería ser el encargado de seleccionarlos a través de un
consejo abierto y democrático como podría ser un consejo de políticos con
representación de todos los partidos u otro con representantes de cada
distrito, para así de alguna manera asegurar que los proyectos vayan a
aportar algo positivo a la ciudad.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTAN DESTINADES

TÍTOL: Programa revitalització Centre Històric
AUTOR: Enric
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Propose la revitalització del centre històric, sóc un jove que ja
no viu a Gandia però que mensualment baixa per veure els amics i la família i
el que més tristor em dona es l'estat en el que està el centre amb gran
quantitat de locals tancats i abandonats. No sé si ja hi ha en marxa cap
programa de revitalització però és una llàstima vore Gandia així. Gràcies.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ELS LOCALS SÓN PRIVATS.
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TÍTOL: Nebulitzadors d'aigua Passeig Germanies
AUTOR: Maria Jesus Gilabert Bonet
LOCALITZACIÓ: Passeig de les Germanies
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Cabria la posibilidad de que en verano, ya que se forma ese
magnifico túnel verde con los platanos del paseo, se instalaran difusores o
nebulizadores de agua que incrementarían notablemente la sensación de
frescor.
Creo que es una idea genial y no demasiado costosa
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO EFICIÈNCIA TÈCNICA.
Els nebulitzadors només són efectius amb insolació directa ja que refrigeren
per evaporació. A la sombra no són efectius perquè l’aigua no evapora i, a
més, es condensa en el terra i constitueix un perill per a les persones.

TÍTOL: Oficina de PNL i Coaching per als joves de Gandia
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Molts joves i no tan joves no saben que fer en la vida, i
necesiten ajuda per a APRENDRE a prendre les seues decisions. En aquesta
oficina es crearan tallers i formacions per a que les persones aprenguen a
coneixer-se así mateixa.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EL SERVEI ES PRESTA A l’URBALAB
(llançadora de competències, llançadora d’ocupació, formació habitual, etc.)
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NO APTES. CULTURA.
TÍTOL: Servei Ludoteca
AUTOR: Ana Llopis
LOCALITZACIÓ: Centres Socials de Districte
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Seria fantàstic si els centres socials tingueren servei de
ludoteca després de l'horari escolar i dissabtes. Un espai on fer els deures,
jugar, compartir aprendre amb tallers...
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA EXISTEIX EL SERVEI.
TÍTOL: Museu Etnològic
AUTOR: Maria José Martí Garcia
LOCALITZACIÓ: Torre dels Pares
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La proposta naix de la necessitat de disposar d'un espai per
exposar de manera permanent la col·lecció etnològica de Gandia. En aquest
sentit, aprofitant el recurs patrimonial de La Torre dels Pares i el seu entorn,
es podria posar en valor la pròpia col·lecció etnològica com el context que
l'alberga.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. LA TORRE DELS PARES NECESSITA
UNA INVERSIÓ

TÍTOL: Aire condicionat Teatre Serrano
AUTOR: Rubén Malonda
LOCALITZACIÓ: Teatre Serrano
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La calefacció o aire acondicionat que no funciona al Serrano és
una situació prioritària. Cal solventar-ho urgentment perque ja fa tres mesos
que no tenim activitats culturals al Teatre Serrano.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ EN MARXA
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TÍTOL: Cursos de valencià
AUTOR: Madeleine Angelina Argüelles Alonso
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: cursos básicos para no valenciano parlantes,con el fin de
integrarnos. Todas las comunicaciones en el lenguaje del estado y en
valenciano como marca la educación y las leyes.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA HI HA A LA UPG I ALTRES
ENTITATS DE LA CIUTAT

TÍTOL: Oficina producció cinematogràfica
AUTOR: José Vicente Bañuls Ros
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Obrir una oficina, com les que ja hi han a Benidorm i València,
per a facilitar a les productores de cine el poder rodar escenes o, fins i tot
alguna pel-lícula sençera, a Gandia o cualsevol altre lloc de la nostra
Comarca.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. PERTANY AL CAPÍTOL 1.
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NO APTES. ESPORTS.
TÍTOL: Construcció pavelló bàsquet
AUTOR: Maria Pilar Reina Romero
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Com a mare d'un xiquet de la cantera del UPB GANDIA, patim
la mancança de pavellons coberts pera que es fagen els partits dels xiquets.
En ninguna de les altres localitats els xiquets han de jugar en pistes
descubertes, siguent Gandia l'única. És necessari si volem que els nostres fills
practiquen esport invertir en instal.lacions dignes.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA 50.000€

TÍTOL: Millores pavelló municipal
AUTOR: Roman Borja Reina Romero
LOCALITZACIÓ: Poliesportiu
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Sóc soci del UPB, hem de patir constantment averies que
solventen els propis directius de UPBGANDIA en partits de lliga nacional,
donant una imatge de Gandia i de les seues intal.lacions pèsimes. Es
necessari un nou marcador no soles pera el UPV, sino pera tots els que fan ús
de les instal.lacions municipals. També s'ha de millorar la instal.lació de
megafonía.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. LA MEGAFONIA JA ESTÀ REPARADA.
ELS MARCARDORS DE LED SUPEREN 50.000€

TÍTOL: Ombres als camps del Roïs de Corella
AUTOR: Ramon de Ancos Camarena
LOCALITZACIÓ: Roïs de Corella
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Adequar zones d´ombra als camps de Roïs de Corella, ja que
no hi han i són instalacions prou concurrides, on quan juguen o entrenen la
gent no té on resguardar-se.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ REALITZAT
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TÍTOL: Reforma banys Poliesportiu
AUTOR: Jose A. Porcar Jover
LOCALITZACIÓ: Poliesportiu
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Los aseos del Polideportivo son tercermundistas y requieren
una reforma.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ESTÀ EN VIA D’EXECUCIÓ

TÍTOL: Pavelló Handbol
AUTOR: (VARIOS) NATALIA TARRAZONA CHULIA
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: dotar a la ciudad de un pabellón para la práctica del
balonmano y mejorar las instalaciones actuales
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA 50.000€

TÍTOL: Millores poliesportiu
AUTOR: M Carmen
LOCALITZACIÓ: Poliesportiu
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Millorar i reformar les instalacions i WC del poliesportiu
municipal. Tindre instalacions adequades a la categoria de la ciutat i al
nombre d'habitants. Que donen un servei de qualitat.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EN VIA D’EJECUCIÓ

TÍTOL: Piscina pública Grau
AUTOR: Maria Jose
LOCALITZACIÓ: Grau
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Me gustaría tener una piscina para verano en el Grao de
Gandia para tomar el baño, con espacio de césped con árboles para pasar el
día también.
VALORACIÓ TÈCNICA:NO APTA. SUPERA 50.000€
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TÍTOL: Escola Badminton
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Una ciutat com Gandia es mereix tindre esports igualitaris, i el
Badminton és un d'aquells esports que apart de fomentar la salut, fomenta la
IGUALTAT entre dones i homens pel tipus d’esport.
S'ha consultat a la Federació Valenciana de Bádminton i ens reclçaran en
aquest projecte.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ES INVERSIÓ

TÍTOL: Camp de fútbol per a lloguer
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: En Gandia és molt dificil o quasi imposible llogar un camp de
gespa per a gaudir de l’esport.
Molts dels ciutadans de Gandia hem d’anar a altres pobles per poder practicar
futbol amb els amics
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS INVERSIÓ. (tenim en compte
recomanació)

TÍTOL: Centre jovenil Beniopa
AUTOR: Roberto
LOCALITZACIÓ: Beniopa
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Un centre per a jovens obert principalment per a caps de
semana i festes on es puguen reunir, jugar, etc
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€
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NO APTES. MOBILITAT I TRÀNSIT.
TÍTOL: Parada Urbanet Centre AFA
AUTOR: AFA La Safor
LOCALITZACIÓ: Santa Anna
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Hem escoltat com des de l’inici, aquest Ajuntament ha volgut
convertir Gandia en una ciutat sostenible, fomentant una mobilitat sostenible
per fer de Gandia una ciutat tranquil.la i respectuosa amb el medi ambient. La
proposta des d'Afa, pensant amb els nostres usuaris, és reclamar que el nou
Centre d’Alzheimer dispose d’una parada d' Urbanet que permeta, tant a les
famílies usuàries com a la gent que vulga informació no haver d’agafar vehicle
propi; no oblidem que els nostres usuaris són molts d’ells gent gran. Estem a
la perifèria de la ciutat i la connexió amb el centre és nul.la. Seguint amb
aquesta línia, ampliem la demanda a la instal.lació d’una parada de Saforbici,
ja que per a qualsevol tràmit o gestió es necessita vehicle propi.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ACTUALMENT NEGOCIANT
CONTRACTE URBANET

TÍTOL: Transport Grau-Platja amb Hospital
AUTOR: Maria Luisa Moncho Ibiza
LOCALITZACIÓ: Grau Platja
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Considere que es molt necesari unir la platja i el Grau amb
autobusos directes fins a l'hospital. Com malalta crònica em resulta molt
penós tindre que fer transbordo de la marina al urbanet (amb el temps que
també suposa). No vaig al teatre.Vaig al metge perque es imprescindible,
necesari.1
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ACTUALMENT NEGOCIANT
CONTRACTE URBANET
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TÍTOL: Itineraris escolars
AUTOR: Santiago Piera Novell
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Creació d'itineraris peatonals escolars segurs, amb l'intenció
de disminuir l'ús del vehícle privat i evitar així els aglomeraments puntuals de
cotxes a les escoles/instituts. Aquesta idea ja funciona a altres països
europeus
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EN MARXA
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TÍTOL: Urbanet Hospital
AUTOR: AFA La Safor
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: El nou Hospital de Gandia s’ha convertit per als nostres
usuaris amb un mal de cap. Sí que hi ha transport públic que connecte la
ciutat amb l’Hospital però la freqüència de pas és totalment insuficient. Els
usuaris ens transmeten les seuen queixes i con associació volem col•laborar
fent palesa aquesta necessitat demanant més afluència de pas i millor
connexió entre Gandia i el seu Hospital.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ACTUALMENT EN NEGOCIACIÓ
CONTRACTE URBANET

TÍTOL: Canvi noms de carrers
AUTOR: Daniel Rocher Camps
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Que els noms populars dels carrers siguen els noms oficials.
En Gandia, existeixen dos carrers on el nom popular s'utilitza més que el
oficial, son els casos de la plaça Jaume I (conegut com la plaça dels Colomets)
i la plaça del Exèrcit Espanyol (conegut com la plaça del Jardinet). Este nom
doble únicament porta a confusió, per això, la millor solució es fer que aquest
dos carrers s'anomenen com la gent li diu.
El cost econòmic seria molt baix, únicament substituir les plaques dels
carrers.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS UNA INVERSIÓ, DEPÈN DE LA
COMISSIÓ DE CARRERS

TÍTOL: Gratuitat transport públic jubilats
AUTOR: Antoni Hernández Núñez
LOCALITZACIÓ: Barris perifèrics
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Facilitar el transporte público gratuito a l@ jubilad@s que
viven en los barrios periféricos de Gandia.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS INVERSIÓ, ÉS SUBVENCIÓ
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TÍTOL: Aparcament Parc Sant Pere
AUTOR: Juan Pérez Rodríguez
LOCALITZACIÓ: Parc Sant Pere
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: El parque Sant Pere es un nido de delincuencia que debería
desaparecer y la mejor manera es con un parking gratuito a todos los
gandienses que tienen el derecho constitucional a parcar donde quieran.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Millora accès Hospital
AUTOR: Encarna Francès Ferri
LOCALITZACIÓ: Hospital Sant Francesc de Borja
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Per als treballadors i visitants de l'hospital Francesc de Borxa,
il·luminar i adecuar els accessos per a poder anar a peu o en bici.
Actualment, les llums instal·lades no es relacionen amb l'horari solar i seria
molt més òptim que tinguera una cèl·lula de detecció de moviment per a que
es puga encendre tant de nit com de dia.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO TENIM COMPETÈNCIES.

TÍTOL: Construcció carril bici
AUTOR: Maria Escrivà Just
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Adequar i connectar més carrers per a la mobilitat amb
bicicleta. La finalitat seria desplaçar-se pels barris de manera saludable,
segura, sostenible i barata.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ESPECIFICA. L’AJUNTAMENT
COMPTA AMB UN PLA DE SUBVENCIÓ PER DUR A TERME CARRIL BICI.
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TÍTOL: Connexió Carril Bici
AUTOR: Enrique Ortiz
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Continuidad en los carriles bici.
El carril bici actual es discontinuo, está mal señalizado y se respeta poco.
Propongo dar continuidad a los carriles bici para poder moverse sin utilizar las
calzadas junto con los coches.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ESPECÍFICA. L’AJUNTAMENT
COMPTA AMB UN PLA DE SUBVENCIÓ PER DUR A TERME CARRIL BICI

TÍTOL: Transport Cova del Parpalló
AUTOR: Rubén Malonda
LOCALITZACIÓ: Marxuquera
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Autobús urbà municipal arriva fins Marxuquera però molta
gent vol visitar la Cova del Parpalló que està en terme municipal de Gandia. Si
volem potenciar la cultura i el turisme podríem afegir este tram, almenys en
periode estival i que els ciutadans pugueren arrivar des de Gandia fins el
parking de la cova del Parpalló
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Aparcament moto als encreuaments
AUTOR: Ainara
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Els vehícles que estan aparcats avans del pas de vianants, per
exemple; un furgó o un cotxe, obstaculitzen la visió dels conductors, per tant,
propose que avans dels pas de vianants es pose aparcaments per a motos o
fer qüalsevol cosa per a evitar aquest problema.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. S’ARREPLEGA LA PROPOSTA PERÒ
NO ÉS PRESSUPOST PARTICIPATIU
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TÍTOL: Millores mobilitat Benipeixcar
AUTOR:
LOCALITZACIÓ: Benipeixcar III
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La proposta consisteix en adaptar la via a l'encreuament dels
carrers Legionari Bernabeu, Sant Martí de Porres (on està el Museu Faller) i
Ontinyent, ja que els cotxes que venen des del carrer Sant Martí de Porres i
volen continuar pel carrer Ontinyent han de fer una maniobra un poc difícil,
pel que fa al gir, existint a l'encreuamente amb el carrer Legionari Bernabeu
un cantó molt pronunciat, que no té forma arrodonida, sinò semitrapezoidal,
la qual cosa provoca un gir molt brusc.
A més, els cotxes que venen des de la Ronda de l'Anella (Ronda Sud), moltes
vegades quasi s'estavellen contra els cotxes que fan l'stop al carrer Sant Martí
de Porres.
Una sol·lució seria fer una rotonda al referit encreuament, que faria més àgil
la circul·lació, ja que hi ha espai suficient, adequant una zona ajardinada al
centre i també als voltants, per crear una zona més bonica en conjunt.
Per altra banda, i com a treballs secundaris, també es podrien ampliar les
voreres del carrer Sant Martí de Porres, i plantar arbres, ja que quan els
turisten van a visitar el Museu Faller es troben un carrer totalment desolat i
calorós, sense arbres en ple estiu, o mesos de bon temps, on el protagonista
és el vehicle. Per ampliar les voreres, es podria deixar el carrer en un únic
sentit, en la direcció que més interessara, habilitant d'altres carrers colindants
com a via d'entrada o d'ixida, segons la direcció que se li done al carrer del
Museu Faller.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Adequació glorietes ronda Vital
AUTOR: FRANCISCO EUSEBIO MIÑANA TODOLI
LOCALITZACIÓ: Ronda Vital
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Las glorietas que van desde el hospital de Gandia pasando por
la vital, carrefour hasta la glorieta de entrada a Gandia donde está el retén de
la Policia municipal tienen el centro de la glorieta muy pequeño y las carriles
muy grandes lo que la gente vaya demasiado rápido, habría que
acondicionarlas y hacer el centro más grande y los carriles más estrechos tal
como se ha hecho en la glorieta nueva de Daimuz o en la entrada a Gandia en
la glorieta de bellreguard, así se ganaría en seguridad
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€
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TÍTOL: Pas elevat Sant Enric
AUTOR: Pedro Vte Camarena
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Paso elevado de cebra en la C/Sant Enric a la altura del Nº 19
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ELS INFORMES TÈCNICS HO
DESACONSELLEN.

TÍTOL: Pas elevat Avda Raval
AUTOR: Pedro Vte. Camarena
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Avda del Raval paso elevado de cebra delante de CP Sant
Francesc de Borja
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA S’HA FET

TÍTOL: Millora eixida Pàrquin Serpis
AUTOR: Isabel Gonzalez
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La meua proposta és que una part del pressupot és destine a
millorar l'accés i la eixida del parking del centre històric pel carrer Oliva. La
rodona que hi ha té les voreres molt estretes per la qual cosa es dificulta el
pas dels vianants però, a més, els cotxes que ixen del pàrking tenen una
visibilitat molt reduïda i els costa vore si ve un cotxe de la rodona. Per tant, la
meua proposta és que es millore aquesta zona. Gràcies!
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ FENT-SE
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TÍTOL: Reforma C/ Carmelites
AUTOR: Borja
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Creo que sería buena idea convertir la Calle Carmelitas en una
calle 20 de plataforma única como ya se he hecho en la Pl. María Enríquez.
Con el fin de reducir el tráfico motorizado y aumentar la seguridad de los
niños en las horas de entrada y salida al colegio que allí hay.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Reforma C/ Carmelites
AUTOR: Borja
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Creo que sería buena idea convertir la Calle Carmelitas en una
calle 20 de plataforma única como ya se he hecho en la Pl. María Enriquez.
Con el fin de reducir el tráfico motorizado y aumentar la seguridad de los
niños en las horas de entrada y salida al colegio que allí hay.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Rotulació viària
AUTOR: Jose Luis Martínez Oliver
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Actualitzar la rotulació dels carrers de la ciutat. N´hi han
carrers que no tenen cap cartell del seu nom i els veins tampoc el coneixen.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀ FENT-SE
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NO APTES. PATRIMONI.
TÍTOL: Rehabilitació Alqueria del Gall
AUTOR: Asier Bilbao Artaraz
LOCALITZACIÓ: Grau de Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de l'alqueria del Gall per a que no acabe en terra.
Hi ha un parc al voltant, encara per a inagurar, i l'alqueria i la casa del costat
es veuen malament. Serà un perill per a la gent passar pel voltant quan
inauguren el parc i el carril bici. Una volta ja restaurada, es podria gastar com
a centre d'exposicions on donar a conéixer com hi es vivia, què es cultivava,
quins animals tenien, etc..
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EN MARXA.
Actualment están fent-se obres de consolidació finançades pel PAI.

TÍTOL: Graffitis Mirador Serpis
AUTOR: David Alfaro
LOCALITZACIÓ: Mirador del Serpis
VALORACIÓ ECONÒMICA: < 50.000.-€.
DESCRIPCIÓ: Esta proposta és sobre el mirador. Ja que tenim un vers
d'Ausiàs March, davant podríem tindre un de Joan Rois de Corella en vegada
de Vicent Andres Estelles, ja que els dos eren escriptors de Gandia, i realitzar
dos grafittis gegants de cada autor en la seua paret corresponent, de l'estil de
què s'ha fet en el carrer que unix la raval amb la plaça del tirant. Seria més
atractiu visualment.
Salutacions.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA EXISTEIX EL PROJECTE SERPIS
URBAN PROJECT ON ÉS CONTEMPLARÀ L’ACCIÓ.
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TÍTOL: Pintura parets barranc i Serpis
AUTOR: Carlos Jesús Garcia
LOCALITZACIÓ: Voreres del riu i barranc
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Mi propuesta se titula "dale vida a Gandia" y consiste en pintar
las calles adyacentes al puente del rio San Nicolás, de colores más llamativos
dentro de una gama cromática acorde con la zona pesquera. Asimismo, para
seguir dandóle vida a Gandia le pediriamos a los artistas de la ciudad la
creación de diversos murales en algunas calles del centro histórico. Serian
murales que representarian diversas etapas de la historia de la ciudad con un
toque de arte urbano. De este modo, lograriamos atraer más turismo y
modernizar la ciudad.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTES. EDIFICACIONS PRIVADES
Caldria fer un projecte tècnic de cromatisme i l’autorització dels propietàris
per a executar les obres.

TÍTOL: Adquisició ermita Sant Vicent
AUTOR: Joan Llopis Estrugo
LOCALITZACIÓ: Ermita Sant Vicent
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Mi propuesta es recuperar la ermita de San Vicente que se
encuentra escondida entre naves industriales en la carretera de Almoines. En
una primera fase se tendría que comprar el inmueble ruinoso y realizar
reparaciones necesarias para la estabilidad de esta ermita, y ya en un futuro
realizar una buena restauración.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ESTÀ EN MARXA.
Està negociant-se amb l’arquebisbat l’adquisició de l’immoble.

TÍTOL: Rehabilitació edifici escoleta Wilson
AUTOR: Jordi Estevan
LOCALITZACIÓ: Corea
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€.
DESCRIPCIÓ: Rehabilitar l'edifici de l'antiga guarderia Wilson per a donar-li
un ús social o cultural.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EDIFICI PRIVAT
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TÍTOL: Capella de la Assumpció
AUTOR: Joan Perís Garcia
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: En Gandia, existeix patrimoni que ningú sap que encara tenim.
Un exemple es aquest, el de la Capella de la Assumpció que es troba en el
carrer de la Confraria de l'Assumpció.
La meua petició es simple, restaurar aquesta capella privada que al estar en
un lloc privat desconec com està el seu estat i convertir-la en un monument
públic per a que tots els gandians puguem visitar-la.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EDIFICI PRIVAT

TÍTOL: Canvi ubicació escultures i millores al recinte firal
AUTOR: David Alfaro
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La proposta està en traslladar l'escultura del Tirant que està
al parc Ausiàs March (recinte firal) al fons de la Plaça del Tirant. Esta plaça
necessita estar més cuidada, tindre algun sombrall més, alguns bancs per
seure, reactivar la font i ficar alguns jocs infantils. Al lloc on està ara
l'escultura del Tirant possaria la del tio de la porra, i dedicaria el parc a esta
figura, ja que es el lloc on es planta la fira. A més possar jardineres i bancs a
la parc central ara que no es poden aparcar vehicles, i integrar-ho tot més les
zones verdes que hi han, per a que no parega que al creuar la pasarela
arribes a un parking abandonat.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA HI HA PROJECTE EN MARXA
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NO APTES. SANITAT
TÍTOL: Departament de Actividat Física i salud - Hospital de Gandia Nou
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Hospital Sant Francesc de Borja
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Creació d'un departament de exercisi físic en el nou hospital
de Gandia
Objectiu 1: Incorporació de un educador físic al equip multidisciplinar per a la
prescripció de exercisi.
Objectiu 2: creació d'una sala per a practicar activitat física per a patologies.
Objectiu 3: participar en un estudi sobre la millora de la salud a través de la
inclusió de l'exercisi físic
Está més que demostrat cientificament que l'exercisi es una de les millors
medicines. Quantes vegades persones en patologies: cardiopaties,
traumatològiques, pulmonars... estan diagnosticades soles en la inclusió de
medicines i els metges recomanen que fagen esport?
Ja, pero quin esport, quin tipus d'exercicis... les persones no están formades
per a realitzar una correcta recuperació i al final o tenen que anar al mercat
privat o directament no poden.
En este projecte moltíssimes persones podríen accedir a una planificació
esportiva per a previndre y/o millorar la seua patologia. Inclús podrien
realitzar exercisi per un profesional.
Tot allo amb la creació d'un equip multidisciplinar Metges, fisioterapeutes i en
la incorporació del educador físic amb el fí de millorar la salut dels pacients i
de reduir fins a 11 vegades les despeses ocasionades per la farmacologia.
Qué vos pareix?
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO HI HA COMPETÈNCIES.
TÍTOL: Projecte Orientat - Gent major Gandia
AUTOR: Adrian Giner
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Fa uns anys en Gandia ni havia un projecte on els majors dels
centres socials, centres de dia, jubilats... Tenien accés gratuitament a Rutes
per a caminar per Gandia.
L'obectiu era que eixes persones realitzaren activitat física, que es reuniren i
conversaren i que milloraren la seua memoria.
Es va crear un estudi Universitari i totes les persones van tindre millores
físiques, psicològiques i socials. Malauradament es va anular.
Per això volem tornar a crear un nou projecte en el qual, a mes dels nostres
majors sincorporen moltes mes persones.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. JA ESTÀN EN MARXA PROPOSTES.
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TÍTOL: Lloguer socials famílies nombroses
AUTOR: Ricardo Hernan karamanian Rodriguez
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Vivienda y alquiler social para familias numerosas
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS INVERSIÓ. ÉS SUBVENCIÓ.

TÍTOL: Lloguer social sense sostre
AUTOR: Patricia Marcos Perez
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Vivienda o alquiler social ,para gente sin recursos que están
viviendo en la calle. Gracias
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS INVERSIÓ. ÉS SUBVENCIÓ.

TÍTOL: Fons municipal dependencia
AUTOR: Sandra Crujeira
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Crear un fondo de ayuda a la dependencia, que luego de
recibir el pago retroactivo se ingresa nuevamente al fondo.
Los mayores y sus necesidades están mal atendidos por la administración,
doy fe .
Si partimos de la base de que una prestación por dependencia es otorgada
por necesidad tácita no es razonable como en el caso de mí mamá que se
traslada de la Comunidad de Madrid a la Comunidad Valenciana el 25 de mayo
de 2017 con un grado 3 de dependencia, que Madrid estuviera pagando hasta
agosto para que no diera lugar a que no dejara de recibir la prestación y
vamos por febrero de 2018 y aún no le pagan.
Por cosas como estas creo que antes de cambiar cosas que pueden esperar
para cuando las arcas estén saneadas, se podría emplear parte de este dinero
en adelantar las prestaciones de los vecinos dependientes de Gandia y no
hablo de que sean a fondo perdido ya que se recuperarían cuando les
corresponda la paga retroactiva. Si alguno de vosotros entiende como yo que
es una propuesta justa, proponerla .
Muchas gracias desde ya por ayudar en la propuesta a personas como mi
madre que necesitan hacer que se les considere.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ÉS INVERSIÓ. ÉS SUBVENCIÓ.
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NO APTES.URBANISME
TÍTOL: Zones aparcament
AUTOR: Santiago Piera Novell
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Habilitar un major nombre de zones d'aparcament
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO CONCRETA

TÍTOL: Creació Pàrquin
AUTOR: Sandra Mengual
LOCALITZACIÓ: Solar Corea Guàrdia Civil
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: construir un parking donde está ahora mismo ubicado el
colegio Cervantes temporalmente debido a las reformas
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Estàtua Ausias March
AUTOR: David Alfaro
LOCALITZACIÓ: Barriada Crist Rei
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Traslladar la estatua de Ausiàs March a aquesta Plaça amb el
institut al seu nom. Al mateix temps decorar mes el jardí de la mateixa, posar
el mateix trencadís al piso que al passeig, i es podría utilitzar el mateix també
per a decorar la font. Salutacions.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. HI HA UN PROCEDIMENT DE
REFORMA DE LA PLAÇA. ES VALORARÀ LA INCLUSIÓ DE L’ESTÀTUA EN
LA REFORMA.
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TÍTOL: Urbanització Santa Marta
AUTOR: Joel Sarrió Puig
LOCALITZACIÓ: Santa Marta
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Propose que l'ajuntament inicie el procés d'urbanització de
Santa Marta a fi de que es solucionen els problemes de vertits i es
desenvolupe una zona residencial de qüalitat a la ciutat. Per poder iniciar-la
cal que l'ajuntament realitze l'auditoria amb un pressupost aprox. de 15.000€.
Si l'ajuntament inicia el procés es podrà urbanitzar i obtindrà uns nous
ingresos que fins ara no té.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. LA FINALITZACIÓ DE L’OBRA
CORRESPON ALS VEÏNS DE LA ZONA.

TÍTOL: Adeqüació camí Cova de la Terrenal
AUTOR: Luís Escobar
LOCALITZACIÓ: Benirredrà
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: El Ayuntamiento de Benirredrà lleva tiempo adecuando el
camino de la Cova de la Terrenal y el paraje alrededor de ella en su término
municipal. Es un camino que une Gandia y Benirredrà muy transitado a diario
por vecinos de ambos municipios. Se hace necesario adecuar este camino
mediante la instalación de alumbrado público, mobiliario urbano (asientos,
papeleras, etc ) así como zona de ejercicios para niños y personas mayores
para crear un circuito saludable entre ambos municipios.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO PERTANY A GANDIA.

TÍTOL: Seguretat Pont Avinguda Alacant
AUTOR: Alejandro García Mira
LOCALITZACIÓ: Pont Avda Alacant
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Habilitar a ambos lados del puente ampliaciones de la zona
peatonal (por medio de escuadras estructurales aprovechando los actuales
pilares) para separar a los viandantes de los automóviles. Ya que esta zona es
muy peligrosa, sobre todo con niños.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€.
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TÍTOL: Asfalt campa Gregori Maïans
AUTOR: Manuel
LOCALITZACIÓ: Corea
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€.
DESCRIPCIÓ: Que es fique asfalt al sol del parking, ja qué els dies de vent o
plutja deixa el cotxe un asco. También sería interesante que es puguera
aparcar en batería al Carrer carmelites. Cabrien mes cotxes
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. EL SOLAR ÉS PRIVAT.

TÍTOL: Ús solars Raval
AUTOR: Jose A. Porcar Jover
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Acondicionar y dar utilidad al solar existente al lado del Museo
Fallero (calle Sant Martí de Porres y Legionario Bernabeu). Se trata de un
suelo dotacional educativo (allí estuvieron los barracones del Colegio St
Francesc de Borja durante la reforma) en que que podrían estudiarse varias
finalidades educativas o bien deportivas ya que ya tiene dos pistas hechas.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ESPECIFICA

TÍTOL: Asfalt campa Raval
AUTOR: Sandra
LOCALITZACIÓ: Raval
VALORACIÓ ECONÒMICA: < 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Asfaltar el parking/descampat que hi ha al costat del pavelló
d'esports del Raval perque és un lloc d'acumulació de deixalles i excrements
de gossos, que sobre tot quan arriba la calor emet una olor molt desagradable
per als veins i vianants que passegen per allí! , a banda d'alçar molta pols
cada vegada que entren i ixen cotxes.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ES TRACTA D’UN SOLAR PRIVAT.
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TÍTOL: Millores Benipeixcar III – Pavelló Raval
AUTOR: --LOCALITZACIÓ: Benipeixcar III
VALORACIÓ ECONÒMICA: < 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Al carrer Legionari Bernabeu, front al Pavelló del Raval, hi ha
una zona d'aparcament, que se'n diu provisional (segons un cartell que hi ha
al mateix lloc), molt mal adecentada, i molt poc cuidada. Al mig aparquen els
vehicles; i als seus voltants, entre la vorera i la zona d'aparcament, hi ha una
zona, de pedreta i arena, que sempre està plena de deposicions d'animals
domèstics.
Aleshores, proposem:
1.- Que a la zona d'aparcament es pose un ferm adequat, substituint l'arena
actual, que quan plou crea molt problemes i brutícia.
2.- Que a la zona de pedreta i arena que envolta l'àrea d'aparcament es
planten arbres i algun tipus d'arbust, per endreçar la zona, i fer-la més
atractiva, rodejant tota la zona del pàrquing.
3.- No són uns treballs costosos i, en canvi, l'embelliment de la zona seria
notable, de cara a la gent que visita Gandia i fa ús de l'aparcament, dels
turistes que passetgen cap al Museu Faller, des del Centre Històric, així com
farien més agradable l'estança dels veïns i veïnes, que veuen dia a dia ple de
caques i deixalles eixa zona, i que als mesos de bon temps i calor, es fa
insuportable creuar.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. ES TRACTA D’UN SOLAR PRIVAT.

TÍTOL: Accès Plç Rei Jaume I
AUTOR: Mario
LOCALITZACIÓ: Centre Històric
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Fer l'accés a la plaça Jaume I des del passeig totalment
accessible, anivellant-lo i canviant el paviment, per a aconseguir una millor
integració en l'entorn peatonal del passeig.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€
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TÍTOL: Finalització Remodelació Platja
AUTOR: Hugo
LOCALITZACIÓ: Platja
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: En la playa de Gandia, concretamente en la zona antigua de la
playa, donde están las calles Cibeles, Atlantic, Mare Nostrum, etc, se han
quedado olvidadas después de no terminar la remodelación que empezó el
Alcalde Orengo. Aceras antiguas, farolas antiguas, sin bancos, sin papeleras,
postes de teléfono y del suministro eléctrico llenos de cables, etc. Propondría
que se terminara, esta actuación, al igual que se han hecho en las calles del
final de la playa. Es una reivindicación que he solicitado en anteriores
gobiernos. Creo que es de justicia, además porque mejoraría el entorno
urbano, y seria de agrado para vecinos y turistas. Creo que embellecer
nuestras calles deber de ser prioritario porque estamos en una zona turística.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€

TÍTOL: Parquin (campa) Corea
AUTOR: Vicent Escrivà
LOCALITZACIÓ: Corea
VALORACIÓ ECONÒMICA: < 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: La meua proposta és la d'habilitar com a parquing de cotxes el
solar que hi ha entre el carrer Carles Salvador, carrer dels Furs i Av. de la
Mar. Cabrien més de cent cotxes i seria utilitzat, majoritariament pels veïns ,
que degut al augment de la zona blava,i, del parquing que ara està el CEIP
Cervantes no tenen on aparcar. Costaria pocs diners, omplir de terra i obrir
dues portes per a que puguen entrar i eixir els cotxes. Cal parlar amb els
propietaris, que tinc entés que estan d'acord.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SOLAR PRIVAT.
Caldria fer un conveni amb els propietàris.

TÍTOL: Aparcament IES Tirant Lo Blanc
AUTOR: Jose Luis Martínez Oliver
LOCALITZACIÓ: Corea
VALORACIÓ ECONÒMICA: < 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Habilitar solar que hi ha a prop del Institut Tirant lo Blanc al
carrer Peru com aparcament de cotxes. D’interés especial per alumnat del
institut i per tal de reduir el "atolladero" en que de les entrades i eixides.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SOLAR PRIVAT
Caldria fer un conveni amb els propietàris.
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TÍTOL: Peatonalització C/ Joan XXIII
AUTOR: Tania
LOCALITZACIÓ: Grau
VALORACIÓ ECONÒMICA: > 50.000.-€
DESCRIPCIÓ: Me gustaría que se peatonalizara la calle Joan XXIII...En esa
calle no hay garajes.. así que no habría problema.. ganarían los comercios y
los peatones...una ciudad MAS PEATONAL..se haría que el Grao sea mas
saludable..y que apetezca pasear y tomar algo x esa zona
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€
TÍTOL: Activitats barri Roïs de Corella
AUTOR: José Marco
LOCALITZACIÓ: Roïs de Corella
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: Potenciar un barri, que està mort i abandonat per la institució.
Des del parc al final del passeig en zona Beniopa-Passeig, fins el centre
esportiu. Potenciar-lo en estructures i actes que es poden portar allí.
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. NO ESPECIFICA PROPOSTA.
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NO APTA. TURISME.
TÍTOL: Parc Autocaravanes
AUTOR: Javier Vila Barber
LOCALITZACIÓ: Gandia
VALORACIÓ ECONÒMICA: --DESCRIPCIÓ: La ciutat de Gandia no dispossa de cap infraestructuta per
rebre Turisme Eurepeu que vitja en autocaravana. Aquest Turisme està
aumentant a tota Europa (inclòs Espanya) i ajudaria a desestionalitzar el
Turisme només de Sol i Platja. Ja que aquestos turistes solen visitar tot el
Llevant Espanyol durant l'epoca invernal.
El lloc mes adequat per implantar aquesta infraestructura seria junt l'edifici
dels serveis Firers, ja que el cost seria practicament molt sencill, ja que es
dispossa de tot lo necesari, aigua, clavegeram i lloc per aparacar.
Es pot fer de manera gratuita o es pot ficar una màquina de pago, encara que
jo trobe que la primera possibilitat serà més adequada.
Informació en Internet:
https://www.areasac.es/area-autocaravanas/areasaces/inicio_132_1_ap.html
Si voleu contactar amb mi per rebre més informació, el meu telèfon es
654135692
VALORACIÓ TÈCNICA: NO APTA. SUPERA ELS 50.000€
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