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PROPOSTES ESPECÍFIQUES PER ALS TRES NUCLIS POBLACIONALS I DISSEMINATS.

Propostes per al nucli tradicional.

Propostes per a Patacona.

Propostes per a Port Saplaya.

Propostes per al Disseminat (Horta).

Alboraia, un poble per a les persones.

Alboraia, un poble igualitari

Alboraia, un poble participatiu

Alboraia amb el seu comerç local

Alboraia, un poble educatiu

compromís 
Alboraia

compromís 
Alboraia

- Reactivació amb programació d'activitats als barris. 

                   - Recuperació progressiva de la policia de barri.

                    - Dotar al nucli tradicional d'una piscina

                     descoberta a l'estiu pública i municipal.

- Millorar les seues infraestructures i parcs.

- Millora de les comunicacions amb la resta del poble.

                         - Reforç dels serveis a l'estiu i millora tot l'any.

                         - Turisme sostenible.

                         - Augment progressiu de l’apertura de les oficines

                         Municipals i de l'horari del socorrisme en platges.

                         - Recuperació progressiva de la policia de barri.

                         - Neteja integral d'escombreres a Patacona.

- Eliminació del polígon de Patacona, potenciant la reubicació de 

les empreses en el polígon d’Alboraia. 

- Parc multifuncional en l'actual àrea esportiva.

                     - Comunicacions amb Patacona i el nucli tradicional.

                     - Reforç dels serveis a l'estiu i millora dels de tot l'any.

                     - Turisme sostenible.

                     - Recuperació progressiva de la policia de barri.

                     -Augment progressiu d’apertura de les oficines

                      Municipals i de l'horari del socorrisme en platges.

- Substitució dels fanals deteriorats a Port Saplaya.

              - Millorar la senyalització.

              - Atenció policial dins de la filosofia de la policia de barri.

              - Especial atenció als serveis: llum, camins, recollida de fem.

              - Millora de camins rurals.

             - Bonificació de l'IBI agrícola a les terres en actiu .

            - Fomentar l’agricultura ecològica.

- Un compromís amb els majors. Espais públics en què 

puguen practicar esport i fomentar el seu oci i la seua 

formació (informàtica).

- Més atenció a les famílies que més ho necessiten: 

monoparentals, amb persones amb diversitats funcionals, 

amb dependents (permanents i temporals). 

- Desenvolupament del Consell de la Dona.  

- Programa d’incorporació al món laboral de dones joves.

- Apostem per la coeducació als col·legis. 

- Les associacions accediran als locals municipals.

- Els mitjans de comunicació s’obriran a la participació ciutadana 

- Iniciar la dinàmica de pressupostos participatius.

- L’Alcaldessa ha de donar compte periòdicament a la ciutadania 

- Fer un Pla Estratègic Comercial

- Elaboració d’una programació anual d'activitats de promoció

- Revitalització del polígon industrial.

- Abaratiment de costos energètics per empreses.

- Creació de la marca “Producte d’Alboraia” per als productes agrícoles.

- Nou CP Ausiàs March i nou centre de primària. 

- El solar de l'antic Ausiàs March serà terreny educatiu i/o dotacional.

- Nou institut al centre tradicional. 

- Escola a Port Saplaya.

- Ens comprometem a ajudar a les persones cuidadores 

des de serveis socials amb l'assistència a domicili.
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Alboraia, un poble innovador

Alboraia, urbanisme sostenible

Alboraia i un gestió econòmica eficient

Alboraia, un poble esportiu

Alboraia, un poble amb cultura, festes i tradicions

Alboraia, poble amb mascotes

Alboraia, poble amb memòria

Alboraia, JOVE

Alboraia, ocupa’t

Alboraia, viu en valencià 

compromís 
Alboraia

compromís 
Alboraia

- Acotar més zones prou amples i tancades on puguen córrer lliurement 

amb la supervisió d’un responsable i dotar-les d’infraestructura bàsica 

(aigua, ombra,...).

- Campanyes de promoció d’adopció des de les protectores d’animals.

                          - Incorporació a la RED INNPULSO: Xarxa de Ciutats de la

                           Ciència i la Innovació

                        - Espais d’innovació digital ciutadana: AlboraiaLivingLab.

                        - Creació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà 

                           Sostenible.

El nou PGOU proporcionarà al poble dotacions amb el mínim consum 

possible de terreny d’horta i el mínim volum d’edificació. Treballarem 

per a que no es consumisca tot el marge de creixement que planteja el 

PATH. Iniciarem el  procés de participació ciutadana que hem estat 

demanant aquesta legislatura.  

- Treballarem per la cerca d'alternatives davant de les infraestructures 

que poden fragmentar el nostre poble, afectar negativament a l'horta i 

dificultar la comunicació entre nuclis: AVE, accés nord al port, etc.

- Demanarem l’actualització dels valors cadastrals per l’aplicació de 

coeficients aprovats per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat amb 

la intenció de baixar l’IBI i els impostos que se'n deriven (plusvàlua, 

repercussió en renda) i no seguir situant sobre les famílies les 

conseqüències de l’esclafit de la bombolla immobiliària i del deute 

heretat per anteriors governs.

- Treballar amb la Generalitat Valenciana per a la regulació del 

pagament del deute de les obres de soterrament del metro.

           - Afavorir l’esport per a tots, fent servir les instal·lacions i serveis.

           - Programar activitats específiques dirigides a la salut.

           -  Apertura de les instal·lacions públiques (escoles) per a la pràctica

             esportiva durant els caps de setmana.

            - Promoció de la pràctica de l’esport per a totes les edats.

- Potenciar la pilota valenciana.
- Recuperar l'oficina de promoció del valencià i dotar-la de recursos.

- Buscar recursos per a la retolació en valencià del poble i dels comerços.

- Potenciar el voluntariat lingüístic.

- Pacificació de l’oci per a millorar la convivència veïnal.

- Creació del Consell Municipal de Cultura.

- Catàleg dels béns patrimonials: cultural, històric, natural i paisatgístic.

- Diversificar l'oferta i les activitats culturals i festives als diferents barris. 

- Ajudar a la cerca de treball o a l'ocupació des del servei ADL, tenint

                        especial atenció a l'ocupació de més difícil inserció (joves,

                      majors, dones, migrants). Participació en els programes d'altres 

administracions.   Elaboració pla agrari a Alboraia.

- Activitats sobre les persones represaliades a Alboraia durant el franquisme. 

- Exposició sobre la història del municipi.

- Exposició mòbil, amb fotografia històrica i vídeos, sobre l'evolució 

paisatgística del Barranc de Carraixet.

- Mesures d’inserció laboral, amb assessorament o amb la participació de 

l'ajuntament en programes de contractació i formació variada per a formar als 

joves en l’accés al primer treball.

- Pla per a facilitar l'accés a la primera vivenda.

- Oci alternatiu per a joves.


