HABITATGE

proposa!

Fase 1

SERVEIS SOCIALS

- Més polítiques de Seveis
Socials per als que ho estan
passant malament (persones
sense sostre i pobreça energètica)
- Reforçar als assistents sociales
i afavorir l’ocupació de persones
amb diversitat funcional
- Renda bàsica per a tots

FESTES

- Ús racional de les taules a
les festes mitjançant reserves
- Revisar la prioritat que es
dóna als fallers en tots els actes
- No solapar els actes de la ﬁra
de Santa Bàrbara

- Actuació desde l’Ajuntament contra
els desallotjaments, informant i
habilitant cases buides per a la
familia.
- Donar solució als pisos de
protecció oﬁcial que s’han
quedat buits.

- revisar el model de mobilitat a Moncada
- ampliar les voreres per a que càpien carros
de nadons i cadires de rodes
- arreglar les voreres
- evitar que s’aparque en les rampes
d’accesibilitat
- més peatonalització al centre , donant accés
a veïns i al transport públic
- reorganització del trànsit, més carrers de
doble sentit
- carril bici de Moncada a la pilosa
- no generalitzar la zona 30, resulta perillosa
- WC a l’estació de metro
- horaris de metro nocturns per anar a
València, i tarifes d’anada i tornada
- més autobusos per anar a Valencia

Embruten totes les
voreres i no es
soluciona amb un
ban municipal .
Multa per als que
tenen gossos i no
repleguen els
excrements.

ALLUMENAT

En general es considera
que el poble està mal
il·luminat.

FARMÀCIES

Hi han sis farmàcies
a Moncada, però el cap
de setmana s’ha d’anar
a un altre poble
Volem una farmàcia
de guardia

OCI, CULTURA I EDUCACIÓ
- Activitats de cap de setmana
per a gent jove .
- Universitat pública
- Ruta arqueològica Moncada
funcional . Millorar la planiﬁcació
i promoció de les jornades Iberes.

SANITAT
- Fer refugi d’animals
- Adequar centre de
salut a necesitats actuals
- Servei d’ambulància
més ràpid

ADMINISTRACIÓ/PERSONAL

ORDRE PÚBLIC

EPA

Més vigilancia policial
als parcs per la nit, durant
actes festius i al camp.

- Millorar l’accesibilitat
(rampes, adaptació dels banys...)
- Més neteja i manteniment

IGUALTAT

ZONES VERDES
I DE SOCIALITZACIÓ
- més parcs, els que hi han estan concentrats
en el centre i saturats de gent
- més neteja , espais verds i manteniment
(poda d’arbres, mantenir els tarongers,
arreglar les fonts...)
- posar més bancs i equipamentsper a totes
les edats!!!
- fer un parc infantil amb els elements
necesaris per gaudir de diferents activitats
en el mateix espai , sense haver d’eixir del
poble
- bancs per seure per tot el poble i banys
públics en els parcs
- emprar els descampats per crear espais
públics de socialització i horts urbans
- més Pipi CANS
- eliminació de símbols feixistes

http://moncadaparticipa.es/

- Gasolineres
- Nou cinema multisala
- Acondicionament del
mercat nou (banc, paperes...)
- Ajudes al comerç

MOBILITAT I URBANISME

GOSSOS

- Que els funcionaris es reciclen a les
noves necessitats de l'administració.
- Administració electrònica / on line .
- Que la ciutadania puga avaluar el
treball del personal administratiu.
- Participació ciutadana de
forma regular.

COMERÇ

- Revisió del Pla d’Igualtat
(vigencia i presupost)
- Crear el Consell assesor
de la Dona.
- Campanyes de sensibilització
sobre la violència de génere ,
conciliació familiar...
- Declaració de Moncada
“ciutat lliure de violència de
génere”. Compromís polítice
i implicació policial .
- Equipació amb personal
de la Casa de la Dona.

INFORMÀTICA
Zones d’accés
WIFI gratuït

ESPAIS D’ÚS PÚBLIC

NETEJA/MANTENIMENT

- Crear espais públics com sales de
concerts.
- Millorar l’ús dels espais existentes
- Repartit millor i equitativament l’ús
i accés als locals municipals
- Fer un pabelló d’esports nou i renovar
les infraestructures del existent i de la
piscina.
- Aproﬁtar la Ciutat de la Pilota com
a espai públic.

- Falta de neteja als espais públics del poble .
- Posar més papereres als carrers, contenidors
d'olis usats i de residus orgànics, i que es netegen
regularment.
- Posar contenidors de compostatge .
- Canvi del pla de recollida de fems.
- Fer campanyes d'educació cívica.
- Abandonament de mobles i trastos al carrer, es
proposa que es premie l'ús de l'ecoparc i fer-lo
més funcional .
- Cuidar i netejar els solars abandonats.

Segueix proposant a http://moncadaparticipa.es/

