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ACORDS



Encomanar al Departament d’Urbanisme un estudi sobre el pas a
desnivell entre el Carrascalet i Crist de l’Agonia per tal de veure
les possibilitats de modificació i suavització de les rampes
existents.



Revisar i ampliar el número de bancs en lal P/ d’Espanya
especialment els que s’hi troben prop de la zona de jocs infantils.



Revisar periòdicament i millorar, si escau, el sistema d’aspersió de
la P/ d’Espanya



Realitzar una campanya específica de consciencià de la recollida
d’excrements i facilitar-ne bossetes en el Centre Social



Assignar al barri del Carrascalet i a l’Avd. Crist de l’Agonia uns
agents que actuen en determinades hores del dia com a agents
de proximitat o policia de barri, patrullant a peu durant
determinades hores del dia.
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Establir un programa d’actuació específic per al pas de vianant per
tal d’evitar que els caps de setmana i festes es convertisca en un
punt d’encontre per a fer botellons, així com també rondes
periòdiques de vigilància a peu durant el capvespre o primeres
hores de la nit per evitar la comissió de delictes o intimidacions



Ubicar en el Parc del Carrer Sant Fermí un “espai d’esplai per a
gossos”,

amb

elements

adequats

i

manteniment

periòdic

programat


Millorar la il·luminació del “camp de futbol” i el seu manteniment i
construir al seu costa, al Parc del C/ Sant Fermí o on s’estime
oportú un lloc per a la pràctica de l’skate.



Demanar a l’empresa pública de Correus que torne a instal·lar-hi
una bústia i a l’empresa de repartiment del gas butà que passe
pel barri els mateixos dies que passa per la resta de la ciutat



Coordinar sempre l’horari d’engegament i apagament de la
il·luminació pública per a que coincidisca amb la resta del poble.

Algemesí a 20 d’octubre de 2014.

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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