
Propostes per a Onil



URBANISME Adequarem l’accés a la zona esportiva amb la instal·lació
de les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels 
usuaris.

9.

Construirem lavabos públics als parcs municipals i 
adequarem l’horari d’obertura d’aquestos a la demada.8.

Farem una campanya entre els propietaris dels solars al
poble per a que els netegen i els tanquen adequadament.5.

Crearem una regidoria específica per al centre històric
on poder centralitzar totes les polítiques municipals
destinades a la rehabilitació del barri.

4.

Farem una aposta decidida per la rehabilitació del centre
històric del poble, amb la participació dels veïns i veïnes.3.

Fer partíceps als veïns i veïnes a l’hora de planificar i
urbanitzar noves àrees al poble.2.

Revisar i renovar el Pla General d’Ordenació Urbana a les
necessitats actuals del municipi.1.

Adequar l’accés a l’institut, amb la construcció de voreres i
 instal·lació d’enllumenat públic.6.
Treballar amb totes les administracions que siga 
necessari per tal de salvar i restaurar el Monestir de 
Montserrat.

7.
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ECONOMIA
Iniciar els tràmits previs amb els estudis necessaris per
a la creació d’un nou polígon industrial a Onil i satisfer
les necessitats de sòl que actualment tenim.

7.

Farem una aposta decidida per la municipalització dels
serveis públics que asseguraria condicions de treball 
dignes i un control total sobre el servei prestat.

6.

Posar en marxa el Consell Econòmic i social municipal
amb tots els agents econòmics del poble i que servisca
d’ens assessor en matèria d’economia i indústria.

5.

Habilitar una oficina tècnica municipal especialitzada 
per a ajudar les nostres empreses en el seu 
creixement i assessorar-les en matèria de 
subvencions i internacionalització.

4.

Crear un viver d’empreses on els nostres emprenedors i
emprenedores puguen iniciar l’activitat empresarial. 3.

Facilitar i reduïr els tràmits municipals per a la creació
de noves empreses al poble.2.

Fer una avaluació de les necessitats reals de l’ajuntament 
en personal que servisca per a gestionar correctament
els recursos humans de què disposem així com les
subvencions per al foment de l’ocupació, com les Avalem.

1.

Potenciarem la creació de nous comerços amb la
flexibilització del pagament de taxes i impostos, parant
especial atenció als que s’establisquen al centre històric.

8.

9. Crear una comissió permanent entre la regidoria de l’àrea
i els comerciants i dissenyar un pla de promoció del comerç
local per a incentivar la modernització i digitalització.
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CULTURA
Creació d’una oficina de promoció i normalització 
lingüítica del valencià. 7.

Incrementar des de l’ajuntament l’oferta cultural
en la nostra llengua i fomentar-ne l’us entre
les associacions del poble.

6.

Creació una plataforma unificada de venda 
d’entrades en línia.5.

Elaborar un pla integral de comunicació de 
cultura per a pulicitar eficaçment l’activitat 
cultural del poble.

4.

Establir una línia de subvencions específica per al
finançament de projectes culturals, mitjançant
concurrència competitiva.

3.

Creació d’una setmana municipal de la
multiculturalitat per tal de donar a conéixer les diferents
cultures que conviuen al nostre poble a hores d’ara.

2.

Creació d’un Patronat municipal de cultura per a eliminar 
la execiva dependència de l’ajuntament i dotar d’autonomia 
les associacions a l’hora de desenvolupar activitats.

1.

En colaboració amb l’AVL, crear una guia de la 
toponimia del nostre monucipi.8.
Recuperar la memòria històrica del nostre pobles
i posar totes les mesures de què dispose l’ajuntament
per a fer complir la llei de memòria històrica.

9.
Explotar les possibilitats de la virtualització
en la difusió del patrimoni local.10.
Programar “cine a la fresca” els caps de setmana
d’estiu a a diferents places i barris del poble.11.
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FESTES Creació d’una marca global per a totes les festes i
esdeveniments que se celebren durant el Nadal,
tenint la Nit dels Fatxos i la celebració de Reis com
a elements principals.

7.

Potenciar i promocionar la resta d’actes festius  que 
se celebren al llarg de l’any al poble, com la Setmana 
Santa o el Nostre Senyor Robat, parant especial 
atenció a aquells actes més tradicionals i únics.

6.

Potenciar la Falla de Sant Jaume per donar-li la
rellevància local que es mereix i convertir-la en un
esdeveniment d’interés turístic.

5.

Promocionar les  festes i revetles d’estiu que se 
celebren als diferents barris del poble de forma 
que servisquen per dotar-los de major vida. 

4.

Impulsar junt a l’Associació de Coeters la celebració
de més correfocs, promovent així un dels espectacles 
festius més tradicionals del País Valencià. 

3.

Augmentar el nombre d’urinaris portàtils durant la 
setmana de Moros i Cristians i millorar la distribució 
pels punts més crítics del poble.

2.

Mantindre comunicació contínua amb l’Associació de 
Comparses i donar tot el suport i facilitats posssibles
en les necessitats que s’hi presenten.
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TURISME Reconversió d’Onil es Mostra en una vertadera fira 
que esdevinga focus d’atracció turística per al poble 
i que siga un aparador per als nostres comerciants, 
creant així noves oportunitats de negoci.

7.

Millora de la senyalització viària del patrimoni turístic 
i creació d’una ruta per a vianants que incloga 
tots els recursos que posseeix el poble.

6.

Establir sinergies amb la resta de municipis de la Foia
de Castalla, per tal de fer d’Onil i la comarca punt de
destinació de turisme rural i cultural.

5.

Creació d’un espai condicionat per a l’estacionament 
de caravanes i autocaravanes per tal de fer 
d’Onil un lloc de destinació per a  aquest tipus de 
turisme, actualment en creixement.

4.

Millora de l’accessibilitat al patrimoni turístic del 
poble, així com l’adaptació dels horaris 
a la demanda existent. 

3.

Creació i promoció de rutes de senderisme i 
cicloturístiques que posen en valor la diversitat 
mediambiental del nostre entorn.

2.

Impulsar des de l’oficina de Tourist Info un programa
integral de visites, que incloga tot el patrimoni
cultural i museístic de la vila.
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MEDIAMBIENT Reparar tots els camins rurals que actualment
presenten un estat perillós per a la circulació.9.

Incrementar els programes i campanyes d’esterilització
animal entre els propietaris.8.

Crearem un Consell de protecció animal on estiguen
representades les associacions animalistes del poble.5.

Potenciar el voluntariat mediambiental en col·laboració
amb les associacions del sector com les de prevenció
d’incendis o de defensa dels animals.

4.

Farem una aposta ferma pel transport públic que 
vertebre les poblacions de tota la Foia de Castalla.3.

Crear rutes d’interpretació ambiental a la nostra
serra en col·laboració amb les associacions del sector.2.

Potenciar i promocionar les energies renovables
implantant-ne l’ús als edificis municipals.1.

Implantarem senyalització a tots els camins rurals del
poble per facilitar l’orientació pel camp.10.ENTORNRURAL

Revisarem el conveni de recollida d’animals per a
millorar les actuals condicions.6.
Crearem parcs canins al poble amb elements per a
la pràctica d’agility7.
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ESPORT Crear un sistema de gestió de reserves d’instal·lacions
esportives en línia.7.

Recuperar les escoles esportives municipals per a 
les edats més joves, parant especial atenció als esports
tradicionals valencians.

6.

Bonificar les taxes esportives als menors d’edat
així com als jubilats i pensionistes.5.

Fer una adequació integral de la piscina municipal,
en especial atenció a la zona de gespa, actualment en
un estat insalubre. 

4.

En col·laboració en totes les entitats esportives,
recuperar les  jornades de 24 hores, tradicionals de
l’estiu, i crear altres activitas com jornades d’esports
al carrer, setmanes esportives, etc.

3.

Habilitar com a zones per a la pràctica esportiva
les instalacions actuals dels centres escolars.2.

Fer un estudi integral en matèria de necessitats 
esportives amb la col·laboració de tots els clubs i
aportacions privades de veïns i veïnes que desemboque
en la construcció de noves instal·lacions.

1.

Dotar de major autonomia el Consell municipal
de l’esport.8.
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EDUCACIÓ
Recuperar l’Escola Permanent d’Adults al poble i 
augmentar l’oferta de cursos de noves tecnologies
orientats a les persones grans.

7.

Fer d’Onil una “Ciutat Educadora” amb la realització
d’encontres, xarrades i activitats educatives al carrer.6.

Treballar amb Conselleria i amb els agents econòmics
locals per a adaptar l’oferta de formació professional 
a les necessitats de la indústria.

5.

 Creació d’espais als parcs i col·legis amb més 
instal·lacions infantils per a el desenvolupament 
psicomotriu dels xiquets i xiquetes.

4.

Ofertar des de l’ajuntament un catàleg d’activitats
públic per a l’estiu. 3.

Crear des de l’ajuntament una escoleta pública
municpal per tal de garantir l’oferta de places.2.

Gestionarem amb Conselleria la creació als centres
públics d’aules de dos anys, per tal d’ampliar l’oferta 
pública en eixes edats.

1.

Realitzar tallers de nutrició i hàbits saludables 
orientat a l’àmbit familiar com a eina de prevenció 
de l’obesitat infantil.

8.

9. Crear una plataforma en línia per a potenciar l’ús 
compartit del vehicle en el transport al centre educatiu.

10. Destinar una partida dels pressupostos participatius
a projectes escolars decidits per l’alumnat del centre 
per al disseny de Patis Actius a l’escola.
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JOVENNTUT Facilitarem als grups artístics tots els mitjans que 
estiguen a l’abast de l’ajuntament per ajudar-los en 
el procés creatiu.

8.

Farem corresponsables de les polítiques de joventut 
al Consell assessor, sent coneixedors en tot moment
del pressupost de què disposa l’àrea.

6.

Amb tots els agents inplicats, consensuarem el lloc més 
adient per a la construcció del Casal Jove que el poble 
necessita.

5.

Donar autonomia al Consell de la Joventut per a 
convertir-lo en un vertader ens assessor de polítiques
en matèria de joventut. 

4.

Impulsar i consolidar les activitats d’oci especialment
dirigides als nostres joves. 3.

Crearem programes d’orientació i ajuda a la població
jove en risc d’exclusió.2.

Amplarem el personal especialitzat en l’atenció
a la joventut i la infantesa, per tal de cobrir totes
les necessitats que es presenten.

1.

Impulsar la col·laboració entre el Consell de la 
Joventut i el Casal Jove d’Onil i els de la resta de la 
comarca per a la realització d’activitats mancomunades.

7.
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SANITAT
Fomentarem la prevenció i l’assistència a persones amb
problemes d’addicció.7.

Ampliarem les activitats relacionades en la prevenció 
per a la salut a totes les edats, en col·laboració amb els 
professionals sanitaris.

6.

Treballar junt amb la Conselleria de Sanitat per a, d’una
volta per totes i sense excuses, instal·lar l’ascensor al
centre de salut.

5.

Crear un consell municipal en matèria sanitària on estiguen
representades totes les associacions del sector.4.

Dotar dels mitjans necessaris a totes les associacions que
tinguen relació en la salut per a que puguen portar a terme
les activitats i l’activitat ordinària.

3.

Potenciar les campanyes de vacunació entre la població,
especialment les dirigides als nadons i xiquets i xiquetes.2.

Reforçarem i ampliarem les campanyes institucionals en 
matèria de prevenció de malalties com càncer de mama,
càncer colorrectal, salut dental, etc.

1.per Onil



per Onil

POLÍTIQUES Creació d’un programa que potencie la integració i
participació  de la gent gran en la vida de la comunitat, 
parant especial atenció a les relacions entre els nostres
majors i els joves del poble.

9.

Promocionar l’ús i l’ensenyament del llenguatge de
signes.8.

Impulsar la creació de cooperatives de serveis públics
com a alternativa de foment d’ocupació per a persones 
amb diversitat funcional.

5.

Augmentar la plantilla de serveis socials per a poder
donar resposta amb celeritat les necessitats 
d’este col·lectiu i accelerar els tràmits municipals 
de dependència.

4.
Buscarem les instal·lacions més adients per a les oficines
de serveis socials..3.

Impulsar des de l’ajuntament una oferta educativa i
d’oci, entre d’altres que siguen totalment inclusives per
a les persones amb diversitat funcional.

2.

Realitzar amb la col·laboració de les associacions locals
un pla integral d’accessiblitat al poble per tal d’eliminar
les barreres arquitectòniques existents.

1.

Impulsar un programa de cohabitatge entre persones
grans amb autonomia amb la finalitat d’evitar 
l’aïllament social.

10.INCLUSIVES

Crear a Onil un habitatge tutelat on les persones amb
diversitat funcional puguen gaudir d’autonomia en espais
adaptats.

6.
Adaptar les instal·lacions públiques per a que siguen 
accessibles a persones amb capacitats diverses 
col·laborant amb els profesionals del sector.

7.
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ACIÓ

FEMINISME Farem d’Onil i el seu ajuntament un poble lliure de 
violència masclista.7.

Farem des de la regidoria de serveis socials un punt 
integral d’atenció a la dona víctima de violència 
masclista on atendre totes les seues necessitats i 
assessorar-la en matèria d’ajudes.

6.

Habilitarem habitatges de titularitat municipal que 
estaran a l’abast de les víctimes de violència masclista 
per a que tinguen un lloc on poder estar segures.

5.

Crearem el Consell Municipal de la Dona com a òrgan 
local de consulta en matèria de polítiques feministes i 
encarregat del seguiment del pla d’Igualtat.

4.

Treballarem junt amb els cossos i forces de seguretat, 
encarregades de la protecció de les víctimes i els 
dotarem de tots els mitjans de què dispose l’ajuntament.

3.

Realitzarem campanyes de prevenció educatives, 
lúdiques i de concienciació específiques per a joves i 
per a persones adultes, en col·laboració amb altres 
institucions, associacions, i professionals involucrats.

2.

Portarem a terme el Pla local d’Igualtat des de totes
les regidories de l’ajuntament.1.

per Onil



NTUT

LGTBI Creació d’un espai documental a la Biblioteca 
Municipal amb llibres, DVD i altres materials 
que tracten la diversitat sexual i de gènere, 
la diversitat familiar, etc.

5.

Incluir l’orientació sexual i identitat de gènere 
a l’hora d’articular les polítiques 
d’igualtat municipals.

4.

Realitzar activitats culturals, de formació i de 
visibilització e inclusió de les persones LGTBI.3.

Crearem un Consell local LGTBI que siga un fòrum
consultiu en l’assessorament de polítiques de 
l’àmbit i que fomente la col·laboració amb 
les entitats de la comarca.

2.

Prevenció de l’LGTBIfòbia. Impulsarem la formació
de la policia i del funcionariat municipal amb la 
finalitatde garantir la igualtat de tracte i la no 
discriminació sexual o de gènere.
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TAT

PARTICIPACIÓ

Promourem les associacions veïnals que servisquen per
a apropar les necessitats dels veïns i veïnes.7.

Assegurarem la representació en els dits Consells de tots
els grups polítics municipals.6.

Fomentarem la creació dels Consells Municipals que 
calguen com a eines de consulta i participació activa.5.

Establirem un calendari permanent d’assemblees i  espais 
de debat i propostes al voltant de la política municipal.4.

Fomentarem la participació del veïns i veïnes en
l’elaboració dels pressupostos, no només en la partida
d’inversions, sinó també en altres capítols.

3.

Crearem un reglament de participació que permeta
traslladar les peticions i consultes del veïnat al ple.2.

Apostem per involucrar els veïns i veïnes en la política,
afavorint el dret a la participació activa.1.

Farem dels pressupostos participatius un instrument
bàsic per a aprofundir en la democràcia local.8.
Facilitarem el procés de participació en els pressupostos
amb eines en línia, així com de forma presencial.9.
Ens comprometem a assumir les propostes que isquen
dels pressupostos participatius, sempre sota criteris 
legals, tècnics i econòmics.

10.
Fomentarem la cultura participativa entre els nostres
joves, incorporant el seu punt de vista i atentent les seues
opinions en les polítiques que més els afecten.

11.
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TRANSPARÈNCIA
Articularem un reglament que permeta a qualsevol veí o
veïna demanar  aclariments o informació addicional
respecte a qualsevol actuació municipal i obtindre una
resposta en el següent ple, de forma que tant la petició
com la resposta queden registrades en l’acta de sessió.

7.

Mantindrem actualitzat en tot moment el portal de 
transparència en tot allò referent a despeses municipals,
complint sempre amb la LOPD.

6.

Tota la informació que es pose a l’abast del veïnat serà
accessible sense autorització prèvia, exceptuant aquella
que continga informació susceptible (LOPD, etc).

5.

La transparència serà un dels eixos centrals de totes
les decisions preses a l’ajuntament.4.

Articularem accions formatives destinades als òrgans
municipals compentents en transparència.3.

Fomentarem l’accés a la informació municipal amb 
campanyes de publicitat per tal d’afavorir la implicació
ciutadana.

2.

Publicarem la informació de manera clara, senzilla,
estructurada accessible i comprensible per a tots i totes.1.per Onil
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Amparo Monllor
Candidata a l’alcaldia d’Onil


