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1. Introducció
En aquest informe es recull tot el procés realitzat a través dels
pressupostos participatius.

En primer lloc es veuran totes les propostes presentades i, si escau, el
motiu de la seua exclusió del procés, principalment per no complir els requisits
necessaris per a ser considerades inversions pròpiament dites, és a dir:

- Accions dins de la competència de l’Ajuntament.
- No estar ja fetes o previstes per a fer-se.
- Viables tècnicament i jurídicament.
- Que siguen inversions: que es tracte d’accions perdurables en el temps.
- Cost no superior al disponible (en aquest cas, 15.000 €).
- Desenvolupades dins d’un mateix exercici pressupostari.

Posteriorment s’analitzaran tant els resultats obtinguts com la
participació i finalment es presentarà la proposta a realitzar de forma més extensa.

2. Propostes presentades
Proposta núm. 3183: «Prioritzar l’aparcament als veïns del poble»
La proposta no compleix els requisits per a ser considerada una inversió, ja
que implicaria contractacions amb l’objectiu de crear una comissió que valore la
utilitat de la mesura, les despeses que comportaria, la forma més idònia de dur-la a
terme i el personal necessari per a fer complir la normativa que la pose en marxa.
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Proposta núm. 3184: «Renovació del parc infantil del poliesportiu»
La proposta inclou la instal·lació de jocs addicionals o, si escau, que se’n
renove algun dels que estiguen més deteriorats. A més, es protegirà la vora de ferro
que envolta la zona enjardinada amb material de goma per a evitar possibles colps,
tant de xiquets com de majors, ja que les papereres es troben després d’aquesta.

Proposta núm. 3194: «Espai cobert per a esdeveniments»
La proposta excedeix el pressupost previst per a aquesta partida
pressupostària, ja que el cost aproximat es trobaria entre els 20.000 i els 30.000 €.

Proposta núm. 3212: «Alfara més neta»
La proposta inclou la col·locació de papereres per tot el municipi, intentant
respectar una distància màxima aproximadament de 150 metres entre cadascuna,
sempre que les condicions del lloc corresponent ho permeten.

Proposta núm. 3213: «Alfara més accessible»
La proposta està encaminada a facilitar l’entrada i l’eixida a l’Ajuntament a
aquelles persones amb mobilitat reduïda, persones majors o amb carros infantils.
Per a això, s’instal·larà una porta automàtica en el llindar d’accés a l’Ajuntament i es
deixarà la porta actual oberta, i una rampa xicoteta desmuntable per a salvar la
distància de l’escaló. També s’instal·larà una porta automàtica en l’accés a
Administració General, en el primer pis, amb el mateix objectiu.

Proposta núm. 3214: «Alfara més saludable»
La proposta de millora de les instal·lacions del gimnàs ja es troba planificada
dins dels pressupostos municipals, per la qual cosa queda exclosa.
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Proposta núm. 3215: «Oci saludable»
La proposta inclou la col·locació de màquines d’oci saludable al parc Don
Emilio per a la realització d’exercici de diferent intensitat, a més d’una font que
permeta la rehidratació dels usuaris i les usuàries.

Proposta núm. 3221: «Ludoteca»
La proposta no pot considerar-se una inversió, ja que, encara que sí que hi ha
una part d’aprovisionament de material, també seria necessària la contractació
d’una persona responsable de les activitats que s’han de realitzar. A més, ja es porten
a terme activitats pensades per als més menuts i les més menudes: el Racó d’Igualtat,
on poden acudir dues vesprades a la setmana.

Proposta núm. 3227: «Condicionament de carrers»
La proposta d’arreglar l’accés al cementeri ja està planificada dins dels
pressupostos municipals, per la qual cosa queda exclosa.

Per tant, les quatre propostes presentades que compleixen amb tots els
requisits són les següents:

- Núm. 3184. «Renovació del parc infantil del poliesportiu»
- Núm. 3213. «Alfara més neta»
- Núm. 3213. «Alfara més accessible»
- Núm. 3215. «Oci saludable»
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3. Resultats
La participació, quant a la fase de presentació de proposta, ha sigut de nou
persones, de les quals tres ho van fer a través del correu electrònic habilitat per a
això: (participacio@alfaradelpatriarca.es) i sis a través del Registre d’entrada de
l’Ajuntament.

D’altra banda, en la fase de votacions, i segons es pot observar en els
annexos, la participació ha sigut de 70 persones, a més de les 17 que van entrar en
l’enquesta de l’aplicació mòbil sense deixar el seu vot. De les que sí que van votar,
65 ho van fer a través d’aquesta aplicació i 5 amb vot presencial a l’Ajuntament. En
no haver-se registrat sexe ni edat dels votants en cap dels dos formats, no és possible
fer una anàlisi més detallada del perfil mitjà dels participants, coses que es podrien
tindre en compte en futures convocatòries i, així, millorar, entre altres aspectes, els
mitjans triats per a publicitat o els horaris de les reunions informatives.

De les persones votants, 26 van decidir fer-ho per la proposta «Alfara més
accessible» (22 a través del mòbil i 4 presencialment), mentre que 20 van donar el
seu vot a «Renovació del parc infantil del poliesportiu» (19 per aplicació i 1
presencial). «Alfara més neta» va obtindre 17 vots i, finalment, «Oci saludable», 6,
tots ells a través de l’aplicació.

Per tant, la proposta a realitzar segons els resultats obtinguts és «Alfara
més accessible».
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4. Proposta a realitzar
La proposta, com s’ha comentat anteriorment, té com a objectiu millorar i
facilitar l’accés a l’Ajuntament per a aquelles persones la mobilitat de les quals es
veja reduïda per diversos factors, i consta de dues parts.

La primera consistiria a instal·lar una porta automàtica amb sensor de
moviment a la porta principal de l’edifici. Per a mantindre l’estètica, es conservaria
la porta actual i la nova es col·locaria davant, en el llindar. A més, es realitzarien els
canvis necessaris per a eliminar l’escaló de la part exterior i, per a salvar-lo a
l’interior, s’hi col·locaria una rampa desmuntable.

La segona part es desenvoluparia en la primera planta. Se substituirien les
portes abatibles actuals que porten a Administració General, que també limiten el
pas a les persones amb mobilitat reduïda, per unes altres automàtiques amb sensor
de moviment, igual que l’exterior de la planta baixa.

El cost de la inversió entraria dins dels 15.000 € prevists, però el cost total
definitiu queda a l’espera de l’informe tècnic corresponent.
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ANNEX I. Gràfic de resultats a través de l’aplicació
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ANNEX II. Votacions presencials
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