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Com s’especifica en les seues bases, el Consell  Veïnal d’Alfara naix com un
espai de participació veïnal que servesca de canal entre la població i l’equip de
govern.

En  aquesta  primera  edició  es  faran  reunions  trimestrals  per  tal  de  fer  un
diagnòstic participat de les necessitats i potencials del municipi, que després es
concretarà en propostes de caràcter sociocomunitari aptes per a les votacions
dels  Pressupostos  Participatius  2022.  La  viabilitat  d’aquestes  s’analitzaran
depenent de les competències municipals i del pressupost necessari.

Donades  les  circumstàncies  d’excepcionalitat  sanitària,  l’abast  d’aquesta
primera  edició  (d’octubre  de  2020 a  octubre  de  2021)  és  limitat.  Tanmateix,
queda oberta  la  possibilitat  de,  si  la  normativa i  els  ànims ho permeten,  fer
alguna sessió extra on perquè l’ajuntament demane al Consell la seua opinió
sobre  algun  tema  o  concret  o  perquè  el  Consell  considere  transmetre  les
inquietuds veïnal. 

CRITERIS PER A LA CONFORMACIÓ

El Consell  Veïnal  està conformat per 15 persones. Set  d’elles provinents del
teixit  associatiu,  mitjançant  la  convocatòria  d’associacions  locals,  i  huit
apuntades a títol individual. S’entén com un òrgan veïnal, aliè a cap partit polític
i independent de l’Equip de Govern, el qual serà dinamitzat per personal tècnic
extern.

►  Per  a  seleccionar  les  associacions,  s’ha  proposat  una  matriu
d’associacions  per  categories,  en  la  qual  s’han  incorporat  les  següents
associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals:

Àmbit Associació

Educació (1) AMPA CEIP San Juan de Ribera

Esports (2) Escola de Fútbol Base i Club d’Atletisme

Festes i cultura (2) Falla la Unió i Amics dels Reis Mags

Majors (1) Jubilats

Infància i Joventut (1) Júniors

Així es compleix que hi haja una representació intergeneracional i intersectorial
respecte  als  àmbits  i  la  perspectiva  del  Consell:  el  benestar  col·lectiu,  el
desenvolupament sociocomunitari (salut, sociabilitat i sostenibilitat).

► Per a elegir les altres huit persones, es va crear un formulari d’inscripció en
l’App municipal. Com s’havia informat prèviament, el 16 d’octubre va finalitzar el
termini  per  omplir-lo.  Amb la  gent  inscrita fins al  moment,  es va realitzar  un
sorteig tenint en compte criteris sociodemogràfics per garantir  que el Consell
siga representatiu, tenint en compte les altres 7 persones del teixit associatiu,
de característiques diverses i que alhora fan també d’altaveu de la situació dels
seus companys i  de les seues companyes d’entitat.

Ateses les dades sociodemogràfiques publicades per l’INE l’any 2019 Alfara té
3.310  habitants  (1604  homes,  1706  dones).  Perquè  hi  haja  representativitat
s’escollirà gent d’aquests segments d’edat:

De 18 a 34 anys De 35 a 50 anys De 51-65 anys + de 65 anys

 2 dones, 2 homes 3 dones, 3 homes 2 dones, 1 home 1 dona, 1 home

•  A més  de  l’any  de  naixement  i  del  gènere  s’ha  tingut  en  compte  que  es
combinara de manera variada les trajectòries vitals, origen i zona del poble on
viuen per adjudicar les places de cada categoria.

Per  tal  de  preservar  la  protecció  de  dades,  no  s’inclouen  els  noms  de  les
persones  elegides  en  aquest  document  públic.  Sí  que  apareix  a  l’acta
constitutiva privada que salvaguarda l’Ajuntament // Si alguna persona declinara
la  proposta  de  formar  part  del  Fòrum,  s’elegiria  una  persona  del  llistat  de
reserva  mitjançant  sorteig  i  tenint  en  compte  els  criteris  sociodemogràfics
utilitzats.


