BARRI CASC ANTIC
PROPOSTA
Major vigilància en la plaça, que s'impedisca el joc amb pilota
Falta residència de majors.
Continuar amb l’habilitació de l’anell ciclista.
Reubicar els barracons de festes per a que no molesten als veins
Més vigilància per fer complir les ordenances municipals sobre gossos, obligant als amos a portar i utilitzar una ampolla d’aigua per netejar.
Cens municipal dels gossos per poder fer campanyes de sensibilització dirigides directament als amos.
Fer bàndol d’Alcaldia per recordar els horaris per poder dipositar el fem als contenidors i les normes d'ús de 20 a 22 hores.
Estudiar el millor horari de recollida de fem per evitar soroll de més de 52 db en les cases a determinades hores.
Canviar d’espai el contenidor del C/Francisco Vila, perquè esta massa prop d’un domicili particular.
Neteja parc dels jubilats.
Neteja dels contenidors de fem.
Que l'ajuntament cree una bossa de treball on es perda l’antiguitat si s’aconsegueix algun contracte de curta durada
Desratització, desinsectació i desinfecció.
Tenir servei de autobús públic per arribar al centre comercial
Fer que l’asfalt arribe fins a la vorera, de manera que no quede el desnivell al costat de la vorera, per evitar accidents i haver d’utilitzar el segur de
responsabilitat civil.
Voreres amb amplaria mínima de 1 metre i millorar el manteniment dels carrers en general i en particular del carrer Benito Pérez Galdós a Dr. Gómez
Ferrer, Benito Pérez Galdós a Ausiàs March, Francisco Vilar València i Julio Colomer i al Mercat
Revisar la rotació de l'estacionament de vehicles dels carrers del barri, ja que hi ha alguns que no tenen rotació pels contenidors de fem.
C/Colón: regular el trànsit de vehicles que circulen a massa velocitat.
Més control per a que no es circule ni aparque en carrer per a vianants.
Més il·luminació en C/ San Cayetano
Habilitar pàrquing de la Plaça Nelot i de l'Ajuntament per als veïns.
Pintar els passos de vianants amb materials de qualitat que garantisquen el seu manteniment.
Manteniment de façanes que estan en mal estat i amb perill, si els propietaris no s’encarreguen que ho faça l’Ajuntament i després passe la factura al
propietari, igual que es fa amb els solars.
Regular el tràfic de l’encreuada que fan els carrers Pep de l’Horta, Av. Albufera i c/ Sol de Sedaví.
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BARRI EL SEQUER, EL TREMOLAR I CALLE NUEVA
PROPOSTA
Focalitzar Alfafar/El Tremolar com a punt turístic i fomentar el sentiment de pertinença.
Millorar la Neteja i manteniment del Tremolar.
Igualar les voreres a ras de terra en l’Avinguda Albufera (on la farmàcia) i al Carrer la Tauleta.
Millorar l'accessibilitat, Fer una avaluació del veïnat I necessitats de la ciutadania en la zona per a prioritzar les accions de millora.
Senyalitzar (semàfor) i avaluar el sentit de la circulació del túnel c/ Reyes Católicos per a evitar més accidents.
Manteniment dels passos de zebra i pintar la via de servei entre Sedaví- Massanassa.
Campanyes de promoció i suport per al comerç local i evitar el tancament i pèrdua de negocis familiars i locals.
Modificació i millora del servei del bando: horaris combinats de matí i vesprada, incloure-ho en la pàgina web, fer una aplicació mòbil de bando com en
altres municipis…
Actualització i millora del disseny de la pàgina web per fer-la més accessible i intuïtiva.
Garantir que tota la informació es farà en valencià i castellà.
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Millorar la comunicació de l'ajuntament: Garantir l’objectivitat de la informació, donar més protagonisme a més canals de comunicació , no sols els
digitals. Que el responsable d’aquesta en les xarxes socials i BIM un tècnic municipal periodista o qualificat per a la tasca I que siga independent de
l’equip de govern.
Implementar el sistema de cens de gossos i anàlisi d’ADN dels excrements per a multar als propietaris que no els arrepleguen. Contribució als propietaris
dels gossos.
Revitalitzar Alfafar/El Tremolar com a punt turístic i fomentar el sentiment de pertinença.
Establir comunicacions i negociar amb les entitats competents (Pedania de Castellar, de València...) la neteja i condicionament del canal.
Realitzar rutes de senderisme, bicicleta...
Obrir espais d’oci per a joves.
Espais per a jugar amb bici i pilota per als xiquets i xiquetes.
Posar en marxa el servei de policia de proximitat a peu.
Instal·lació de càmeres de seguretat en llocs més conflictius.
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BARRI LA FILA
PROPOSTA
Falta d'arbres, bancs, fonts i zones verdes de passeig.
Més neteja dels carrers i zones comunes, sobre tot excrements de gossos. Fer campanyes de sensibilització, sistema de cens de gossos i anàlisi
d’ADN,taxa impositiva per als gossos, posar multes als que no complisquen les normes. Neteja dels pipican.
Senyalitzar la prohibició de l'accés de gossos al poliesportiu.
Control de plagues, desratització i desinsectació, tractament d’arbres (2).
Residència per a persones majors.
Ajudes a persones amb necessitats.
Millora de l‘ocupació als joves de la Finca Roja.
Millora del comerç local.
Augmentar la vigilància (policia) en els carrers per a vianants.
Ampliar el Servei de transport amb una línia de l'EMT que arribe fins a la Fila.
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Manteniment insuficient, neteja i tancament de solars (C/ Manuel Baixauli i el de la Finca Roja). Fer complir la normativa. El solar de la Guardia Civil, es
gasta per a cementeri de cotxes i escombrera, la tanca no està ben posada i dificulta la circulació de les persones per la vorera.
Millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (Ubicació dels passos de zebra, desnivell de les voreres, vehicles mal estacionats, desnivells,
col•locar “maceteros” de formigó en el carrer Sant Pascual nº36, ja que aparquen els cotxes en l'entrada de l'edifici i dificulten el trànsit de vianants i
l'accés a veïns....).
Falta d'aparcament, millora del sentit de circulació dels carrers i trànsit excessiu, major control dels cotxes mal aparcats i campanya de sensibilització de
la normativa vigent.
Millorar l’asfaltat dels carrers.
Ajudes per a la rehabilitació de façanes per millorar l’aspecte del barri.
Soterrar les vies del tren.
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BARRI LOS ALFALARES
PROPOSTA
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Policia de proximitat, amb rutines conegudes (punts de trobada determinats) (major vigilància en Parc 8 de març, posar més multes, molèsties per la
zona estan els aparats de la 3º edat, parc en general i pipican).
Vallat exterior, tancament i control d’horaris i neteja del pipi-can
Vallat del solar C/ Joanot Martorell – C/ Graz Liebenau.
Valorar la possibilitat de crear uns cens d’animals per a fer control d’ADN, a càrrec de la Mancomunitat de l’Horta Sud.
Manteniment i neteja dels claveguerams, sobretot en zona d’arbreda en C/ Joanot Martorell.
Manteniment de les llums dels fanals.
Posada de cartells informatius de conscienciació i sensibilització sobre les normes de neteja, ús de contenidors, arreplegada de mobles i “trastos”.
Manteniment i deficiències en general d’enllumenat, canonades…
Falta de programes específcs per a adolescents.
Falta de contenidores de fem.
Millorar l’entrada al c/ Xúquer.
Facilitar l’accés dels vianants a la zona comercial.
Asfaltat dels carrers.
Limitadors de velocitat en l’entrada de vehicles procedents de la Avd. Orba, perquè passen a prou velocitat.
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BARRI ORBA
PROPOSTA
Més projecció culturals a l'edifici Sanchis Guarner.
Municipalitzar i rehabilitar amb la participació de les entitats i els veïns l'Edifici Social.
Rehabilitació l’edifici Meral i Jaume I i fer un viver d’empreses.
Afegir servei d'impressores a la biblioteca.
Instal·lació en els parcs d'equips de gimnàstica per a majors.
Fer més espais per a joves: Que es publiciten més les associacions musicals i esportives del barri als instituts i que es rehabilite l’edifici Jaume I per a fer
un Espai Jove.
Creació d’un grup de treball que analitze i intervinga en la problemàtica de el tancament d’aules de l’escola pública.
Promoció del comerç local.
Censar i multar als propietaris dels gossos que no arrepleguen els excrements o que els deixen als balcons i fan que els excrements caiguen baix, a més de
implementar un impost a pagar per a tots els propietaris.
Augmentar la supervisió del fem que es deixa als carrers i multar amb més freqüència qui no complisca amb la normativa de cridar a l’ per arreplegar
mobles.
Canviar els horaris de la neteja dels carrers a partir de les 8,00hr.
Netejar les clavegueres amb més freqüència.
Que les canonades de les façanes no desaiguen en la vorera.
Millorar la poda i fumigar els arbres de la Plaça Poeta Miguel Hernández.
Desratització de descampats del municipi i coordinació amb els municipis colindants perquè siga una acció conjunta.
Neteja als parcs infantils.
No s'entén el bàndol perquè en passar el cotxe solament se sent el principi i la fi del bàndol.
Més places de escoles infantils i escoles.
Concerts per joves en festes: Que les actuacions que es trien siga amb un procés de decisió popular.
Reducció d'impostos a les persones necesitades
Creació d’una renda bàsica i que l’administració pública facilite la seua resolució.
Creació d’un fons de solidaritat de la societat civil al que l’administració medie i facilite el seu funcionament.
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Creació d’un fons d’habitatges buits i establir mecanismes de funcionament. I control.
Gestió pública dels serveis municipals i impostos, així com facilitar l’exenció de pagament a persones amb necessitats socials o econòmiques.
Realització d’un estudi de la població de salut mental i realització d’un programa específic d’intervenció socioeducatiu.
Plans per a la formació per a la empleabilitat en gestió comunitària i remunicipalització dels serveis públics.
Gestió més integradora de les escoletes d’estiu, sense separar a l’alumnat becat.
Augmentar el control policial en les reclamacions que es fan des del veïnat per habitatges ocupats.
Transport per accedir als centres comercials d'Alfafar, La Fe, capital i altres poblacions.
Fer més connexió amb ambulatoris, ampliar el servei en estiu i un horari de 24H.
Canviar els badens del carrer Catarroja per altres menys agressius amb els vehicles, i elevar badens al carrer Algemesí per a garantir la seguretat dels
vianants.
Estat d’habitatges buits i ocupació d’aquestes.
Millorar l’accessibilitat de les voreres i del parc al carrer Poeta Miguel Hernández.
Revisar la normativa dels aparcaments el dia de mercat.
Que l’administració avisa a les comunitats de veïns de la necessitat de realitzar un informe d’avaluació de les edificacions de més de 50 anys i que
supervise la seua realització.
Rehabilitació de finques, façanes i patis interiors i escales.
Crear una comissió de seguiment per a la realització d’un Pla estratègic com a condició indispensable per a continuar amb el treball al barri.
Estudi per trobar fórmules per permeten major autonomia administrativa al barri
Apertura de sucursals bancàries.
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