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EXPLICACIÓ

VALORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
Afegir la construcció d'una xicoteta base de formigó elevada per
a la col·locació del panell. El preu de cada panell és de 6.000 €.
Suposem afegir tres panells més, al parc Tierno Galván, en el
poliesportiu i en la placeta del CEIP de Blasco Ibañez. Cost dels
panells més les seues bases necessari: 20.000€
Si es creuara el polígon pel c/25 d'Abril o pel c/9 d’Octubre,
suposaria una actuació d'1 km aproximadament. L’actuació
comportaria pintar i afegir senyalització vertical: 4.000€

online

6

Més panells informatius

Posar més panells informatius electrònics pel poble
(esplanada del CEIP Blasco Ibáñez, centre de dia, parc
de la música, estació de metro, poliesportiu, polígon…).

online

23

Connexió segura
del carril-bici de la via
Xurra amb el nucli urbà

És molt perillós passar del poble al carril-bici i viceversa,
ja que no hi ha cap connexió ciclable que creue el
polígon i s’ha de cometre infraccions.
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101,
104,
105

108

128

Insonorització
de l’Espai Jove

A l'Espai Jove convé que les parets estiguen
insonoritzades per tal de disminuir les molèsties que es
puguen causar al veïnat i poder fer diferents usos de les
sales simultàniament.

Jocs infantils
per a majors de 5 anys

La major part de les instal·lacions de jocs infantils al
poble són per a menors de 5 anys. Es proposa instal·lar
també jocs per a edats de 5 a 10 anys, ja que també són
usuaris/es dels parcs municipals.

NO VIABLE ECONÒMICAMENT: Renovar l'espai i les seues
particions per a aconseguir un aïllament absolut i eficient, tant
entre sales com respecte a les cases confrontants, tindria un
cost superior a 50.000 €
SÍ VIABLE ECONÒMICAMENT: Les molèsties exteriors de
sorolls es pal·liarien si se substitueixen les finestres actuals per
unes d'alumini de doble cristall amb un preu de 3000€
cadascuna, per tant, preu total: 9.000€
Per a cada zona s’hauria de destinar al voltant de 35.000€ que
contindrien el propi mobiliari i la col·locació del cautxú de
seguretat ajustat a la normativa actual.

TIROLINA AL PARC TIERNO GALVÁN:
És més coherent col·locar-la al Parc Oval, doncs l'espai és molt major i podria tindre una dimensió més abellidora. En cas de col·locar-la al Parc Tierno
Galván hauria de ser en la cara est (per dimensions) i caldria desmuntar els jocs que hi ha actualment, als quals se'ls dóna molt d’ús i resultaria una
mesura impopular, i preparar el terreny (buidant-lo i col·locant una capa d'arena considerable) amb un cost d'uns 15.000€. A més, el preu d'una tirolina
de 12-18 metres té un cost d'uns 18.000€. El preu global ascendeix en Tierno Galván ascendeix a 33.000€. En el parc Oval 28.000€ ja que no cal llevar
jocs encara que sí que habilitar el terreny per a la instal·lació.

Il·luminació del carril-bici

Il·luminar el tram cap a Albalat i la redona de Frío
Mediterráneo; són 300 m molt concorreguts a peu i en
bicicleta que actualment queden complatement a
fosques en caure el sol.

Caldria il·luminar 300 metres lineals, fins al final del terme. Si
col·loquem un fanal cada 20 metres. Col·locant un total de 16
fanals a 1500 euros cadascuna, seria en total 24.000€

ANNEX 2_PROPOSTES DESESTIMADES [PPPP2019, MUSEROS]
FONT
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Nº

1,119

TÍTOL

Pista
d’atletisme

EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA

Per a poder seguir en la iniciativa del atletisme estaria
molt be una pista de atletisme en llum per a poder
correr sense tindre que anar x el carrer....

MOTIU
NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT.
a) Pista bàsica (no de competició) amb 2 anells perimetrals i il·luminació :
140.000€.
b) Pista de 80 metros lisos (máxim, per l’espai disponible) en línia recta en la
zona exterior del camp de fútbol (cara oeste) : 85.000€
NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. El poliesportiu actualment es troba reblit en
quasi tota la seua superfície. Aquesta actuació comportaria llevar espai a la
pista actual de futbol o als marges de seguretat obligatoris perimetrals.
ESTÀ PARCIALMENT CONTEMPLAT. La regidoria d’Esports està tramitant
l’opció d’obrir al públic la zona perimetral de la pista de pàdel del parc de
Constitució per a què la gent l’utilitze per córrer (el terrny ñes de grava).
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Piscina
coberta

Hacer la piscina cubierta para poder utilizarla en
invierno, así no tendremos que irnos a otros pueblos
para hacer natación,y por supuesto con cursillos para la
gente, tanto niños como adultos.Gracias.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT.
a) Construir una picina municipal nova a cobert: 180.000€.
b)Construir una coberta telescòpica i plegable (per a permetre l'ús de la
piscina tant a l'estiu com a l'hivern), col·locar aïllament i impermeabilització i a
més, climatitzar-la (perquè la temperatura de l'aigua fóra conforme a la d'una
piscina coberta) valdira més de 50.000€.
NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. No es compta amb els metres suficients de
terreny municipal per instal·lar i/o adaptar la infraestructura
L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de fer convenis amb ajuntaments de
municipis pròxims que tinguen piscina coberta per tal de facilitar en alguna
mesura aquest servei al veïnat de Museros.
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3,72

Arboleda en
el camino del
polideportivo

Es un camino muy utilizado por las personas que
acuden al polideportivo, al cementerio o que salen a
caminar. En verano está muy expuesto al sol todo el
día, con unos árboles de hoja caduca (como los que
hacen sombra a los vehículos) se haría el paseo más
agradable y saludable, reduciendo la exposición de las
personas que lo usan, muchos niños y jóvenes.

El passeig fins al cementeri té una longitud d'uns 700 metres lineals, col·locant
un arbre espècie “Ulmus minor” (per exemple) d'una altura mitjana de 2.50
metres, cada 8 metres. Pressupost necessari: 10.000€
NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Amb un arbre d'aquestes dimensions
s'envairia els camps adjacents que són de propietat privada. Caldria retirar-se
uns 3 metres cap a dins, i això faria que la vorera existent (d'ample variable
2,50-4 metres) es veuria reduïda dràsticament.

4,13
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Reparar el
band
municipal

Reparar els altaveus del poble per on s'emet el band
(com a mínim hi ha 3 que no funcionen) i posar-ne
altres 3 més per cobrir totes les àrees de Museros.

JA ESTÀ PREVIST

7,97

Més
papereres
en el poble

Hi ha zones del poble sense. A més del fet de tirar el
fem a terra, incita a què els amos dels gossos tampoc
arrepleguen els excrements per no haver de passejarlos en la mà un trajecte llarg.

NO ÉS IFS. NO CAL QUE SE SOTMETA A VOTACIÓ POPULAR. Es tracta
d’equipament necessari i de cost reduït. Les papereres d'exterior que s'estan
col·locant actualment al poble tenen un preu al voltant dels 250€ euros .

Construcció
d’una barrera
antisoroll
en la CV-32

Vivo en la avenida Blasco Ibáñez, mi piso da a la
carretera que llega de Náquera a la rotonda de entrada
al pueblo. Es un ruido constante muy molesto, en
verano, a pesar del calor, no podemos abrir las
ventanas porque del ruido no se puede dormir. Nos
gustaría una barrera antiruido natural, como la hay en
Massalfassar, elegir unos árboles o setos que
amortigüen bien el ruido. Que no fuese muy alta para
que no tape la vista a las montañas. Que se prohibiese
el paso de camiones por la carretera, también calmaría
el ruido.

JA ESTÀ EN PROCÉS. Ja està sol·licitat a Carreteres, s'ha fet el corresponent
estudi acústic i se suposa que estarà contemplat en el Projecte de
Desdoblament de la CV-32 .

Que se obligue a los dueños de los DESCAMPADOS a
tenerlos limpios, en todas las partes del pueblo, ya que
empeoran la imagen general de TODOS. En cuanto a
la suciedad sólo se me ocurre que la policía se pasee
vigilando parques y personas que paseen perros y que
se multe. Lo de las zonas de juegos de los parques, la
solución es arreglarlos y que alguna persona de vez en
cuando les eche un ojo.

JA ESTÀ EN PROCÉS. Vetlar pel manteniment en condicions de salubritat
dels solars, parcs i jardins és competència de la Regidoria de Mobilitat i Medi
Ambientt, també a la de Seguretat. Respecte al tema concret dels solars
privats, ja hi ha una ordenança municipal i s'’ha notificat als amos per a què
complisquen la normativa.

El parque de al lado del pipican. Tiene columpios rotos,
algunas zonas son algo peligrosas y el tobogán amarillo
está roto con sus maderas partidas.

NO ÉS IFS. En efecte, actualment aquest parc està desfasat i incompleix la
normativa. Cal substituir les llosetes del sòl de cautxú, rehabilitar els aparells
trencats i pintar-los (sense compra-ne de nous). Es passa el diagnòstic a les
regidories d’Infraestrctures i Medi Ambient per fer-se’n càrrec del manteniment.
Pressupost necessari: 30.000€
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Pizarra nueva en la clase de Inglés

JA ESTÀ PREVIST. Es tracta d’equipament necessari i de cost reduït i, per
tant, no cal que se sotmeta a votació popular. La regidoria d’Infraestructures ja
ha fet la comanda.
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Neteja dels
solars,
parcs i jardins

Reparació
parc infantil
de l’avinguda
Blasco Ibáñez
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Velocidad

En la Avda Blasco Ibáñez los coches siguen pasando a
gran velocidad. Los reductores de velocidad son pocos,
cada dos pasos de cebra. Para mí la solución sería
poner más reductores de velocidad

16

Paper reciclat
en totes les
dependències
municipals

Que l'Ajuntament i la resta de dependències municipals
(Biblioteca, Casa de Cultura, Centre de dia, Centre de
Salut, escoles públiques, Espai Jove...) estiguen
proveïts únicament de paper reciclat i tots els
documents impressos siguen amb aquest material.

NO ÉS IFS.
Es comunica a la regidoria de Medi Ambient per a què faça una clàusula de
sostenibilitat en el plec de condicions dels contractes de subministre de
material.

17

Brigadas de
limpieza y
mejora del
aspecto de
las calles

Limpiar las calles de basuras, graffiti, quitar las brozas
que salen en las aceras y reparar entre todos los
desperfectos, no haciéndolo una vez, sino una vez al
mes, veremos la solidaridad de nuestro pueblo, su
colaboración a tener un pueblo limpio entre todos.

NO ÉS IFS. Es comunica a les regidories pertinents per a què es faça més
incidència en la millora del servei i en la cosnciència ciutadana.

19

reordenación
tráfico
derivado de la
nueva rotonda
/ Control de
tráfico y
velocidad por
parte de la
Policía Local

La nueva rotonda de Corts Valencianes ha sido hecha
para mejorar la comunicación del pueblo, sin embargo
los vecinos que vivimos ahí, para sacar el coche, no
podemos salir directos, sino que tenemos que ir hasta
la rotonda de la verdolaga para dar la vuelta entera, y lo
mismo si llegamos de la rotonda nueva y queremos
aparcar en la calle Pintor Sorolla, NO podemos pasar
directamente. Por tanto, pensamos que se ha pensado
en todo el pueblo menos en nosotros que vivimos ahí.
Además, levantar más los resaltos y controlar la
velocidad es EXTREMADAMENTE NECESARIO, ya
que la gente pasa por la calle a velocidades demasiado
altas, y es PELIGROSO para los que tenemos que
cruzar.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Actualment ja existeixen molts passos
sobreelevats en aquesta via. Col·locar -ne més suposaria en perill la circulació
(excés d'obstacles) per a vianants i vehicles.

NO ÉS IFS. La reordenació del trànsit derivada de la construcció de la nova
rotonda ja ha sigut comunicada a la població. Igualment, es passa la
informació a les regidories de Mobilitat i d’Urbanisme per a què estudien les
afeccions particulars.
Les velocitats a les quals se circula dins del poble és una qüestió de
responsabilitat dels conductors i de què el Cos de Policia prenga les mesures
pertinents.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Aquesta execució comporta expropiar
terrenys privats. L’Ajuntament no pot assegurar que finalment passen a
disposició pública perquè depén de la voluntat dels
propietaris, així que la
proposta no deu passar a votació popular si no és certament viable.

online
i
taller

20,
131,
132

Construcción
de un camino
agradable
desde La
Venta hasta
Museros.

Ja que la senda habilitada per a connectar el barri amb
l'estació, fruit dels PPPP18 no es pot urbanitzar ni
il·luminar per la llei de protecció de l'horta, es proposa
habilitar un altre camí urbanitzable i segur per transitar
en qualsevol moment del dia o de la nit, a peu, en
bicicleta o patinet, encara que el trajecte no siga tan
directe com el que travessa els camps.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT. La distància màxima a tractar és d'uns
500 metres lineals, si prenem un ample de carril bici mínim de 2,50 metres + la
vorera necessària per a transitar vianants i la dotem del mobiliari i arbres
necessaris. Aquest procés implicaria entrar en un procés d'expropiacions per a
aconseguir l'ample i les prestacions necessàries.
→ amb expropiacions: < 50.000€
→ total obra (asfaltat + vorades exteriors + vorades escocells): 20.000€
→Carril bici de 2,50 metres d’amplària: 30.000€
→Vegetació + mobiliari urbà: 15.000€
Es comunica a les regidories de Mobilitat i d’Urbanisme pe a què adequen en
termes d’accessibilitat les voreres del camí vora el polígon en els trams
desconnectats.
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Iluminación
blanca

22,41,
48, 94

Ampliar,
arreglar y
hacer
accesibles las
aceras de
todo el
pueblo.

Hay muchas aceras en mal estado: ladrillos rotos,
sueltos...Algunas están inclinadas o son estrechas y las
personas mayores tenemos dificultades y a veces
tenemos que ir por la calzada con el peligro que
supone. También el pavimento está en mal estado con
mucho baches.

Camp de fútbol-sala en el poliesportiu

24

25

Sustitución de la actual iluminación amarilla del pueblo
por luz blanca (led)

Aparcament
en la zona
adjacent
a l’estació de
metro

Es difícil aparcar en esa calle y no todo el mundo puede
ir andando al metro por lejanía o por discapacidad. Hay
un descampado a final de la calle que se utiliza como
párquing pero al llover se convierte en un barrizal con
muchos charcos.

JA ESTÀ EN PROCÉS. Preparat per encàrrec a Espai Asimètric. S’han
plantejat diferents fases i han iniciat: redona Av. Barcelona, c/Juan de Ribera.

JA ESTÀ EN PROCÉS I NO ÉS IFS.
És qüestió de manteniment i reparacions.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. L'únic lloc possible per grandària és en
l’actual pista de basquet (i no seria un camp reglamentari per a partits
internacionals o competició), però les canastes estan fixes, per la qual cosa no
seria possible jugar enmig d'aquestes a cap altre esport.
JA ESTÀ EN PROCÉS. Com que no és terreny púplic l'Ajuntament està
gestionant-ne l’expropiació de la via del c/ Sagunt i dissenyant a través del Pla
General d’Ordenació Urbana el seu ús
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33-40,
44,
49-54,
71,81,
85-92

Magatzem
per a
material
esportiu
en la Casa de
Cultura

Actualment s’utilitza un bany en desús del 3r pis per
guardar el material de gimnàstica, però no és un espai
òptim perquè el material està amuntegat i s’impregna
d’olor a humitat.
Es proposa remodelar el bany (tirar i tapar-ho tot) i
convertir-lo en un magatzem com cal.

27

Reparar el
mur de
davant de
l'Ajuntament

Des de fa un mes aproximadament el mur del carrer
Costura, davant de l'Ajuntament, està derruït.
Demane a l'Ajuntament que l'arreglen, per respecte als
joves que el pintaren en el seu dia.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT: Per la normativa que regula els edificis d’ús
públic (o pública concurrència) no és viable eliminar cap bany de la Casa de
Cultura.
OPCIÓ VIABLE ECONÒMICAMENT I QUE NO CAL QUE SE SOTMETA A
VOTACIÓ POPULAR. Es tracta d’equipament necessari i de cost reduït.
S’informa a la regidoria d’Infraestructures per a què instal·le unes prestatgeries
o armaris en un cantó de l’aula mateixa.
NO ÉS IFS. Es tracta d'un tancament d'una propietat privada sobre la qual no
es pot actuar llevat que es tinga autorització del Propietari.

Nuestros jóvenes (14-17) no tienen un lugar donde
reunirse, hablar, divertirse, a no ser que sea en la calle,
porque no existe ningún sitio legal para ese fin, los fines
de semana (viernes-domingo de 18 - 00:00h viernes y
sábado, y el domingo hasta las 22h, por ejemplo).
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Ampliación
del horario del
Espai Jove
los fines de
semana

Ello predispone a que los jóvenes se cuelen en pubs y
discos aún siendo menores, con lo que todo ello
conlleva. Está claro que su edad requiere la
experimentación de cosas de mayores, pero si tuvieran
un espacio donde poder esplayarse más estarían
recogidos, calentitos, a parte de divertirse, etc. Incluso
para dejarles preparar alguna fiesta (cumples, fiesta fin
de curso, u otras).
Las chicas y chicos de esas edades están en tierra de
nadie, y sería darles un espacio más completo para lo
que ellos necediten mayormente.

NO ÉS IFS, és despesa de personal.
Es comunica a la regidoria de Joventut.
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42,
102,
125

Renovación e
Insonorizació
n de la
Biblioteca
Municipal.

La biblioteca no té un disseny adequat per a estudiar, la
falta de insonorització provoca molèsties continues.
Suggeresc que es insonoritze i que el mobiliari
s'adapte a les necessitats dels i les estudiantes.

Somos un grupo de jóvenes que nos juntamos los
martes a las 17 horas en l'Espai Jove para ver series y
documentales sobre temas que nos preocupan y nos
causan inquietud, a raíz del visionado de las distintas
proyecciones hacemos charlas y debatimos sobre los
temas tratados.
online
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45,47

Proyector
para
l’Espai Jove

46,64

Toldo o
porche en el
colegio de
infantil.

Por el momento lo estamos viendo en una pequeña
televisión que hay en el Espai la realidad es que si
contáramos con un proyector podríamos mejorar la
calidad del visionado y la comodidad del mismo,
pensamos que a mayor bienestar en el grupo podemos
consolidarlo aún más. Además pensamos que puede
ser útil para otras actividades que se desarrollan en
l'Espai. Por ello solicitamos un proyector fijo para el
Grupo Proyecta Series de l'Espai Jove.
El colegio público de Museros para infantil no cuenta
con ninguna sombra para nuestros hijos. Se acerca la
primavera y cuando salgan al patio van a estar bajo el
sol. Son niños muy pequeños, de 4-5 años y con un
toldo podría arreglarse el asunto, o algo que les permita
jugar a la sombra.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT. en aquesta partida pressupostària,
perquè superara els 50.000€. Donat la magnitud de la intervenció i les
molèsties que generarien les obres (s'hauria de tancar el servei durant la
reforma necessària, tota d'una i no per fases). S’informa a la regidoria de
Cultura per a què prioritze el finançament d’aquest projecte en les subvencións
específiques de Diputació.
- Canvi de finestres (12 unidades) : 36.000€
- Renovar la instal·lació elèctrica i posar nous endolls : 6.000€
- Insonorització (coberta + aïllament) : 45.000€
- Substitució de lluminàries i mobiliari : 15.000€

NO CAL QUE SE SOTMETA A VOTACIÓ POPULAR.
Es considera que aquesta despesa de cost reduït [300€-500€] és
d’equipament necessari per al desenvolupament de la seua programació
habitual del servei. S’informa a la regidoria de Joventut per a què se’n faça
càrrec.

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
Ha de ser l’equip directriu del centre qui faça la sol·licitud a la Conselleria
d’Educació de la GVA.
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Mejora y
acondicionamiento de la
c/ Emperador

Se solicita acondicionar y mejorar la c/Emperador.
Propongo plantar árboles en la acera a lo largo de la
calle, acondicionar las aceras donde están los solares
ya que están rotas y deterioradas. También el vallado y
limpieza de los solares, que se encuentran llenos de
excrementos de mascotas. Los solares pueden
señalizarse para que se utilicen como pipican y
sancionar los dueños que incumplan la normativa.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT.
Habilitar la cara nord, amb una longitud de 250 metres, agafant un ample
d'actuació de 5 metres, desplaçant els desguassos, fent la vorera més ampla i
col·locant il·luminació i vegetació per a fer-la agradable supera el pressupost
asssignat a aquesta partida: 250x5x120: 150.000€.

FINALITZACIÓ DEL CARRER DELS FURS:
Aquesta proposta va dirigida a la finalització o a l’inici de la finalització
del c/ dels Furs. Este carrer es situa cap al sud del nostre poble, més
concretament, en front de l’IES Museros. La problemàtica que intenta
resoldre aquesta proposta, es que este carrer no es troba finalitzat; sinó
que s’acaba abans d’arribar a la intersecció amb el c/ València. Al no
estar acabat, este carrer no ofereix la funcionalitat plena de circulació
que podria oferir a la nostra ciutadania. Al solucionar esta problemàtica,
es resoldria un conflicte a la zona de vivendes situades al voltant del
institut i de l’escola La Masia.
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El conflicte prové per la dificultat de transitar i d’aparcar en les hores de
màxima afluència d’alumnes, dels esmentats centres. Esta dificultat es
crea perquè normalment els alumnes són transportats en cotxe des de
les seues vivendes, ocasionant una sobrecarrega de vehicles en
aquesta zona que dificulta el trànsit i l’aparcament dels propis veïns.
Aquesta situació s’origina ja que esta zona del poble, la situada creuant
l’avinguda de l’Estació, sols disposa d’un punt d’entrada (c/ Barraques) i
un punt d’eixida (c/ Molí).

JA ESTÀ EN PROCÉS.
De moment, l’Ajuntament de Museros
ja ha expropiat ¾ del terreny privat
per poder fer les intervencions convenients.

Amb la finalització del c/del Furs, es donaria un vial d’eixida en aquesta
zona, a més a més de disposar de més zones d’aparcament. Així doncs,
el familiars dels alumnes tindrien dos opcions després de deixar als fills,
el c/ Molí i el c/ del Furs; descongestionant la zona de vivendes
afectada. A més a més, al disposar de este carrer acabat, per a tota la
nostra ciutadania, facilitaria el transit pel nostre poble després d’aprovarse l’actual model de mobilitat sostenible de Museros.
online
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Plantar arbres
explanada
escola

Plantar arbres en el solar on aparqyen els cotxes
davant l’escola i, a més, traslladar cada any la plaça de
bous a un lloc diferent. Si és possible fóra

NO ÉS IFS NI COMPETÈNCIA MUNICIPAL. El terreny està cedit a la
Conselleria d’Educació de manera que l’Ajuntament no pot actuar sobre ell.

online
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Rotonda
Marta i
ampliació tota
la carretera.

Rotonda cruce La Marta y ampliacion toda la carretera
desde Acequia Moncada hasta empalme termino
Moncada.

Apertura de la Calle Albalat dels Sorells hacia la vía del Ferrocarril

JA ESTÀ EN PROCÉS. Aquest traçat és una via pecuària, motiu pel qual té
unes característiques i restriccions particulars que dificulten i retarden molt el
procés d’intervenció. De moment, l’Ajuntament ja ha fet una reparació estètica
de senyalització horitzontal i vertical.
JA ESTÀ PREVIST al Pla General d’Ordenació Ubrana i pendent d’expropiar.
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Cursos de
formación
gratuita

Cursos de psicología infantil gratuita; cursos
presencials d’oposicions de subalterns de la GVA,
cursos gratis de búsqueda activa de empleo.
M’agradaría preparar-me les oposicions i fer un curs de
psicología infantil per a xiquets que tenen problemes de
conducta en el aula. Curs de educació infantil pero
especial.

online
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Parque infantil
diferenciado
por edades

Un parque infantil con arena y mobiliario-aparatos
diferenciados por edades. Que esté vallado y con
horario limitado para que por la noche no pueda
accederse y estropearlo haciendo un mal uso.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT. L'únic lloc viable per dimensions seria en
la zona nord o en la zona sud de la població després de requalificar els
terrenys (PGOU). El preu de construcció d'un parc d'aquestes dimensions és
molt superior a 50.000 euros.

online
i urna

65,66,
74

Eliminación
Barreras de la
comunicación

Incorporación de un intérprete de lengua de signos en
cualquier tipo de actividad o acto

NO ÉS IFS, S’informa a la regidoria de Gestió de la Diversitat per a què
estudie la possibilitat d’establir convenis per comptar amb aquest servei.

Rehabilitació
del parc
del c/Joan de
Ribera

El parque de la c/ Joan de Ribera, en el barrio de La
Venta, no se ha cuidado ni mejorado desde su
inauguración hace casi 15 años. Es necesario reponer
el suelo de caucho y reparar o cambiar la mayoría de
los columpios. También es importante habilitar más
zonas de bancos y techados que den sombra (o zonas
de arbolado), ya que este parque es la única zona de
socialización que tenemos los vecinos del barrio. Este
parque, al ser el único al que tenemos acceso aquí,
debería atender las necesidades de toda la población:
niños, mayores, y también adolescentes y jóvenes, por
lo que debería contar con instalaciones adecuadas para
ellos y ellas (como alguna canasta, aparatos de
calistenia o similares).Para acertar en el diseño del
parque y que atienda a todas las necesidades, debería
hacerse un proceso participativo entre los vecinos y
vecinas del barrio, implicación que redundaría en un
mayor interés por su cuidado y conservación.

NO VIABLE ECONÒMICAMENT.
Seria necessari actuar en aquest parc de forma global, a causa de la gran
deterioració.Per tant, caldria: renovar el mobiliari infantil, rehabilitar el
paviment, afegir nous bancs, papereres i fonts, i incorporar una zona porxada
per a dotar-lo d'ombra, i el cost seria major de 50.000€. S’estudiarà la
possibilitat de rehabilitar-lo mitjançant una subvenció.

online

online
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NO ÉS IFS.
S’informa a la regidoria d’Indústria, Ocupació i Turisme

urna

urna

urna

online
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Un poble
habitable
en estiu i
hivern

Plantació d’arbres de fulla caduca i que facen ombra en
estiu en la vorera nord del c/Hort de Xufa i l’avinguda
de la Creu. Açò agregaria un passadís d’ombra en estiu
per travessar caminant el poble. Se suggereixen til·lers,
moreres bordes o plàtans d’ombra. El carrer és prou
ample i es revalorarien les cases.

NO ÉS IFS. S’informa a la regidoria de Medi Ambient per a què ho contemple.
Uns arbres de fulla caduca (plataner…etc.) amb una altura d'uns 2- 2,50
metres té un preu aproximat de 80-120€. El cost de construir escocells, si fóra
necessari, seria 40-50€
→30 arbres en l'Avinguda de Creu (340m): 4.500€
→25 arbres en Hort de Xufa (270m): 3.750€

70

Contenedores
o habitación
de espacio
segura
aparcabicis

Aparcamientos municipales en la estación de metro
para bicicletas, mediantes contenedores o sistemas
que garanticen la seguridad de las bicicletas,
prioritariamente en la estación de metro y en zonas de
parking de vehículos si se viera adecuado.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Actualment no hi ha cap terreny de titularitat
municipal on es puga situar aquest tipus d'aparcaments (amb contenidors o
coberts per a garantir la seguretat). Els aparcaments estàndard tenen un preu
de 200€ cadascun. Sí que s'està ampliant ja el nombre d'aparcaments
convencionals en diverses zones del poble, entre elles, l'estació de metro.

Recogida de
restos de
poda

Recogida en un lugar de la localidad de restos de poda
y madera. Triturado de ese material para utilizarlo como
muching, tanto en jardines de la población, como suelo
pisable y acolchado, como ponerlo a disposición de los
vecinos para que estos lo puedan utilizar en sus
huertos, patios... un contenedor con muching triturado
para que los interesados puedan coger y utilitzar.
También soluciona a los agricultores el depósito de
estos restos orgánicos y vegetales en el verano cuando
la prohibición de encender juegos impide su quema.

NO ÉS IFS.
L’adquisició d’una trituradora no és una IFS perquè comporta unes despeses
extra i continuades de combustible i personal adscrit. Per a tal funció,
l’EMTRE (Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus) ha habilitat
diversos ecoparcs per la comarca. El més pròxim a Museros és el de
Massamagrell.

75

Vandalismo

Todos los parques de la zona están sucios debido a los
perros (esto también vale para las aceras de las calles
de las afueras del pueblo) y las zonas de juego de los
niños están rotas desde hace tiempo debido al mal uso
por personas de edad que no corresponde. Para mí la
solucion sería que la policía vigile más.

NO ÉS IFS.
S’informa a la regidoria de Seguretat Ciutadana per a què se n’ocupe.
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Contenedores
a pedall

Los contenedores se quedan abiertos y son pequeños y
la ubicación de algunos deja mucho que desear.
Existen contenedores que se abren con el pie por
medio de un pedal y se cierran solos.

NO ÉS COMETÈNCIA MUNICIPAL.
Se n’encarrega la Mancomunitat de l’Horta Nord. S’informa d’aquesta
preferència a través del representant de l’Ajuntament.
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Juegos de
mesa
modernos

Disponer de una ludoteca de juegos de mesa modernos
en la biblioteca para poder «alquilarlos» y jugar en
casa. Juegos tipo Díxit, Carcasone, Catán, Aventureros
al tren, Virnos, Agrícola, Bang, Dominion, 7 monedas...

NO ÉS IFS. S’informa a la regidoria de Cultura i Educació per a què estudie la
petició. 500€ per comprar 8-10 jocs.

73
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Una plaça per
al poble

Eliminar el parking de la plaça Poeta Llorente i deixar-la
per a les persones. No pot ser que la plaça més
important de Museros siga sols un lloc d’aparcament.

JA ESTÀ PREVIST al Pla de Mobilitat del poble, encara en fase
d’implementació i revisió.

urna
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Arte en el
pueblo

Diseño y realización de murales en paredes de solares
dentro de la población

NO ÉS IFS. S’informa a la regidoria de Cultura per a què promoga la iniciativa.

Ya que Museros cuenta con muchas instalaciones
públicas para niños y ancianos, me gustaría proponer la
construcción de un parque de calistenia, como el de
Albalat o los de Meliana: un par de barras para hacer
dominadas, unas paralelas...
urna
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Calistenia

Accesibilidad

Hay espacio en el interior del pueblo; en las canchas,
recientemente mejoradas, podría construirse en uno de
los jardines aún sin uso; en el parque pipa, enfrente del
colegio... Sin duda, esto atraería al deporte a mucha
población del pueblo y un deporte con mucho potencial,
al alcance de cualquiera y cuya única equipación
necesaria son unas barras.
Transporte a los puntos alejados del pueblo: por
ejemplo, un pequeño bus que viaje, aunque sea 2 o 3
veces al día, conectando la piscina/centro deportivo
(aunque sea en verano) con el resto del ueblo para que
las personas sin coche puedan acceder.

urna
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taller
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Més grades al poliesportiu

taller

98

Reparar les dutxes del poliesportiu

taller

99,
100

Reforma dels actuals banys
de la Casa de Cultura

JA ESTÀ EN PROCÉS.
Està licitat construir una zona d’entrenament a l’aire lliure
junt al futur parc de parkour en
les zones verdes de l’avinguda Blasco Ibáñez.

NO ÉS IFS. S’informa a la regidoria de Mobilitat per a què ho considere.

JA ESTÀ PREVIST fer una graderia d’obra amb ensostrada per fer ombra i
protegir de la pluja. Aquesta despesa comporta una inversió major a 50.000 €
NO ÉS IFS. És una qüestió de manteniment. S’informa a Infraestructures.
NO ÉS IFS. Renovar cada bany tindria un cost de 15.000€ canviant enrajolats,
falsos sostres, solat i aparells. Renovar-los: 45.000€

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT. El preu de construcció d'un nou espai per
als xiquets és molt superior a 50.000 euros. La solució passaria per habilitar
alguna sala en un espai municipal i dotar-la amb material i mobiliari infantil.
Això es podria aconseguir amb un pressupost de 30.000 €
taller
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Un casal amb funcions com les de l’actual Espai Jove
per a xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys

taller
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Canviar la pista de frontó per una de tenis

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. No és eficient perdre una pista de frontó per
una de tennis: el terreny de joc no té el mateix acabat, no és idoni. Es pot
utilitzar el parc de Constitució per a aquest ús.

taller
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Dotar a la biblioteca municipal amb llibres més actuals

NO CAL QUE SE SOTMETA A VOTACIÓ POPULAR. Es considera com una
dotació necessària i de despesa menor. S’informa a la regidoria de Cultura i
Educació per a què se’n faça càrrec.

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT: L'Ajuntament no compta actualment amb cap
terreny disponible per a la construcció d'un nou edifici per a albergar aquesta
demanda. Respecte a habilitar alguna sala en un espai ja existent, sí que seria
viable si contemplem alguna sala de la Casa de Cultura o del Centre de Dia
(sempre que els usuaris actuals estiguen disposats a compartir-les). Es
comunica a la Regidoria d’Infància perquè ho considere.

taller
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Més arbres per tot el poble

NO ÉS IFS. Uns arbres de fulla caduca (plataner…etc.) amb una altura d'uns
2- 2,50 metres tenen un preu aproximat de 100€. S’ha de multiplicar aquesta
xifra per la quantitat d'arbres que es desitjara (més el preu de construir
escocells, si fóra necessari, uns 40-50 euros més).

taller
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Instalar columpios y césped en CEIP Blasco Ibañez

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. Depén de la Conselleria d’Educació
i comporta una despesa econòmica gran que l’Ajuntament no pot assumir.

taller
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Poner luz en los cuartos de baño de los paelleros

NO ÉS IFS. Ja estan dotats d’instal·lació elèctrica, és una qüestió de
manteniment. Es revisarà si s’han fos les perilles o s’ha trencat alguna peça..

taller
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Dotar a la estación de metro de calefacción.

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. L’estació de metro depén directament
de Ferrocarrils de la Generalitat, l’Ajuntament no pot actuar sobre ella.

taller
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Canviar les butaques de la Casa de Cultura

JA ESTÀ EN PROCÉS.

115

Fonts als parcs del poble
(Tierno Galván, parkour park..)

JA ESTÀ CONTEMPLAT. Aquesta petició del Fòrum d’Infància es contempla
com una concesió de l’equip de govern per a què s’aprove directament com a
inversió dels pressupostos participatius, en compensació ja què els menors no
tenen dret a vot en aquest procés. [400-500€ / unitat]

taller

taller
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Zona de espera infantil en el Centre de Salut
(on es puga parlar, llegir, pintar i jugar sense molestar)

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. El Centre de Salut depén directament de
la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

taller
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Bancs al pati de l’escola Blasco Ibáñez

NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. Els centres escolars públics depenen de
la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Es podria considerar
aquesta millora en alguna subvenció de GVA destinada a mobiliari escolar.

taller
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Eliminar las ratas, pulgas, cucarachas y garrapatas del Parque de
Verdolaga y del parque de Juan de Ribera

taller
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Colocar porterías en el paseo de las palmeras

NO ÉS IFS. S’informa a la regidoria de Medi Ambient per a què estudie
intensificar les campanyes de ratitització.
NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Col·locar unes porteries en aquesta zona
suposaria possibles molèsties per als veïns (sorolls i balonades de la zona, a
més el conseqüent perill que s'escapen pilotes a les vies de circulació.

GRAN PARC CANÍ I ESPAI DE SOCIABILITAT VEÏNAL:

taller
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Habilitar un terreny de tamany mitjà com a parc caní en la zona de
residències noves / avda de la Creu. Convé que compte amb espai per
a que correguen i elements d’interacció i entrenament per als góssos
(obstacles, rampes…) i ha de ser també un espai agradable per a les
persones, que propicie les relacions veïnals (que tinga bancs, una font
amb una aixeta per a humans i altra per a cans, zona verda;
papereres…).
Amb aquestes característiques que fomenten la sociabilitat dels amos i
la salut dels góssos, moltes persones que, de manera incívica,
actualment no fan ús dels pipicans perquè són llocs poc atractius i
deixen que les seues mascotes facen les necessitats enmig del carrer
probablement començarien a utilitzar el nou espai habilitat i es reduiria la
conflictivitat amb aquest tema.

NO ÉS VIABLE ECONÒMICAMENT.
Aquesta proposta comporta una
despesa molt superior als 50.000 €, la quantitat reservada al procés de
pressupostos participatius. Es podria valorar la instal·lació d’un aparell
d’entrenament per a góssos en un pipican (5.000€), però aquesta mesura no
respon a la necessitat de comptar amb un lloc més gran, estimulant i acollidor
per al veïnat amb mascotes.

taller
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Rehabilitación de aceras del centro histórico
teniendo en cuenta la accesibilidad

JA ESTÀ EN PROCÉS. Actualment s’està redactant un Pla de Mobilitat
integral que estudia com millorar l’accessibilitat de les voreres, en quines vies
és tècnicament possible i quines intervencions prioritzar en funció de
l’afluència de trajectes Rehabilitar totes les voreres del centre històric
comporta una inversió major de 50.000€

taller
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Instalar un poste en el Parque Tierno Galván con 4 altavoces
para el bando enfocados en las 4 puntos cardinales

JA ESTÀ EN PROCÉS. S'ha redactat un projecte de reforma i millora de la
megafonia en tot el municipi, que s'executarà en un termini curt de temps.

taller
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Instalación subterránea para que pasen todos los cables necesarios
(telefonía, internet, iluminación…) por un único conducto . Así se
protegen las fachadas y no hay que perforar el suelo cada vez.

JA ESTÀ PREVIST. Actualment, cada vegada que es fa un alçament es fa
aquest canal. De moment, s’ha implementat al C/ Major i en Poeta Llorente.

taller
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Recuperar la il·luminació de la zona de l’institut
per a evitar el botelló i les festes nocturnes

NO ÉS IFS. Es tracta de manteniment i conservació. El preu de restituir el
cablejat i der eparar les farolas rotas és 10.000€

taller
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Habilitar una zona d’aparcament disuasori al barri de la Venta amb
capacitat per a 50 vehicles com a mínim

NO ÉS VIABLE TÈCNICAMENT. Els camps disponibles en la zona tenen
restriccions pròpies del Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València, per tant
no es poden destinar a aparcament municipal.

taller
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Ordenar places
d’aparcament
al polígon

Optimitzar la zona d’aparcament vora
l’estació
de
metro,
tant
per
descongestionar altres zones del poble
com, i sobretot, per al veïnat del barri de
la Venta que ha d’anar fins a Museros en
cotxe per tal d’utilitzar-lo i així fer en
transport públic els seus trasllats
quotidians de major distància coberts per
eixa línia (feina, institut...).

taller
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Millorar el pipican
del barri de la Venta

És molt menut i està molt deixat (neteja,
dotacions…).

taller
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Colocar un interruptor de “Pase Verde” para los peatones
en el semáforo de la rotonda de la CV-300
para evitar paradas y embotellamientos innecesarios
Aparells de gimnàstica
per als majors
al parc Oval

En compensació pels que s’han retirat
d’Escoles Velles, per donar servei a la
gent major que viu a l’altra banda de les
vies i no en té a prop.

NO ÉS IFS. S’informa a les regidories d’Infraestructura i Mobilitat. S’hauria de
pintar i senyalitzar una zona d’actuació de 250 metres amb capacitat per a 100
vehicles: 1500€

NO ÉS IFS. És una qüestió de neteja i manteniment, ja que no es pot ampliar
de tamany perquè no hi ha àrea disponible.
NO ÉS COMPETÈNCIA MUNICIPAL. La titularitat de la CV-300 és
competència de la Generalitat Valenciana, i no se'ns permet actuar sobre ella.
Se sol·licitarà a GVA.
JA ESTÀ EN PREVIST.
S’instal·laran al parc Oval els aparells de gimnàstica per a persones majors
que hi havia en Escoles Velles.

taller
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Contemplar en alguna ordenanza la regulación del estado de los
canalones de las casas de vieja y nueva construcción
ya que causan molestias cuando llueve

NO ÉS IFS. Es redactarà un manual de disciplina urbanística per a regular-ho.

taller
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Colocar líneas discontinuas en los accesos a Museros
de la Av. Barcelona a la altura de Emperador
y regular el tránsito de camiones por esa zona

NO ÉS IFS NI COMPETÈNCIA MUNICIPAL. Es tracta d'una qüestió de
seguretat del trànsit. S’informa a Carreteres i Policia Local.

