INFORME ESTUDI DE PROPOSTES DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Tras la valoració de les propostes presentades durant la fase 1 del procés de
pressupostos participatius 2019, l’evaluació de cadascuna d’elles és la següent:

Proposta nº 1: “Parking públic”
Es tracta d’habilitar un solar propietat de l’Ajuntament per ampliar l’oferta
d’aparcament del municipi. La proposta reunix tots els requisits necessaris per a ser
considerada inversió; per tant, serà una de les presentades a votació. Com a
localització, des de l’Ajuntament s’estudiarà el lloc on el benefici per al veïnat
d’Alfara del Patriarca puga ser major.

Proposta nº 2: “Instalació de fonts d’aigua potable en parcs infantils”
L’objectiu és instal·lar fonts d’aigua potable en les zones on existixen parcs
infantils per a reforçar la cobertura d’aquesta necessitat bàsica en la població més
xicoteta i els seus acompanyants. També complix amb els requisits d’una inversió,
per la qual cosa serà possible votar-la en la fase 3.

Proposta nº3: “Neteja de la zona del CEU”
La proposta perseguix millorar la neteja d’algunes zones del CEU, encara que
es contemple la possibilitat d’ampliar-la a altres zones si fora possible. Tanmateix,
queda fora de la fase de votació, ja que no pot ser considerada inversió al ser
necessària la contractació de personal, ja siga extern o de l’Ajuntament.

Proposta nº 4: “Voreres més amples i segures”
Al ser esta proposta molt similar a la número 9, s’integraran en una sola amb
el número 4. El seu propòsit és ampliar les voreres del carrer La noria i Doctor
Navarro per a poder tindre un recorregut més segur, afegint si és possible la
plantació d’arbres que oferisquen ombra i resfresquen l’ambient. La proposta será
una de les que integren el llistat a votar de la següent fase.

Proposta nº 5: “Fonts i papereres en el poliesportiu”
Esta proposta també està integrada per dos pràcticament iguals, la nº 5 i la
nº 10, presentant-se amb el número 5. Es tractaria de la instalació de fonts i
papereres en la part baixa del poliesportiu, prop de la pista de frontó i de bàsquet.
La proposta queda dins de la següent fase al complir tots els requisits.

Proposta nº 6: “Cobrir la pista de bàsquet”
La proposta de cobrir la pista de bàsquet perquè tinguen ombra a l’hora de
realitzar exercici no pot passar a la fase de votació perquè supera el pressupost
establit, ja que el seu cost estimat pel personal tècnic és major de 100 000 euros.

Proposta nº 7: “Horts urbans”
La proposta contempla un assumpte que ja és una realitat en Alfara del
Patriarca, situant-se esta zona en la parcela 133 del Polígon 4 del municipi, sent
necessària la solicitut prèvia per a fer ús d’elles. Qualsevol pot demanar información
al respecte a l’Ajuntament.

Proposta nº 8: “Vorera des d’Alfara fins a Vinalesa”
La competència per a realitzar esta obra no és de l’Ajuntament del municipi,
sinò de la Diputació de València, raó per la qual queda exclosa.

Proposta nº 11: “Cobertura de bordell de ferro del parc infantil del poliesportiu,
asfaltat d’una part del sól i ajardinat de les zones destinades a eixa funció”
La proposta cumplix tots els requisits, per la qual cosa podrà ser votada en la
fase 3.

Proposta nº 12: “Construcció d’un skatepark”
La proposta de realitzar una pista amb rampes per a bicicletes, patins i
monopatins no pot continuar a la fase de votació per excedir el pressupost asignat a
pressupostos participatius: l’estimació tècnica ronda uns 40 000 euros.

Proposta nº 13: “Col·locació de passos de zebra diagonals”
La proposta intenta augmentar la quantitat de espai d’aparcament eliminant
els actuals passos de zebra per altres que creuen els carrers en diagonal des dels
cantons. A més, fer-los més estrets en les zones on siga impossible canviar-los
ajudarà a augmentar en certa mesura aquestos espais. Al complir tots els requisits
per a considerar-se inversió, podrà votar-se en la fase 3.

Per tant, les propostes que podran ser votades a partir del 14 d’octubre en la
fase 3 de pressupostos participatius seran:

o

Proposta nº 1: “Parking públic”

o

Proposta nº 2: “Instalació de fonts d’aigua potable en parcs infantils”

o

Proposta nº 4: “Voreres més amples i segures”

o

Proposta nº 5: “Fonts i papereres en el poliesportiu”

o

Proposta nº 11: “Cobertura de bordell de ferro del parc infantil del poliesportiu,
asfaltat d’una part del sól i ajardinat de les zones destinades a eixa funció”

o

Proposta nº 13: “Col·locació de passos de zebra diagonals”

