TALLER DEVOLUCIÓ DEL DIAGNÒSTIC PARTICIPAT_03/06/2021

•

Assistents: dona jove, home jove, home major AMPA San Juan de Ribera, Falla la
Unió, Club d’Atletisme, Amics dels reis mags, l’alcaldessa Marisa Almodóvar,
l’arquitecte municipal de suport José Soriano i les dues dinamitzadores de la sessió.
*N’excusen l’existència la resta de membres per motius laborals, mèdics i conciliació
familiar.

•

Emplaçament i duració: Jardins de l’Ajuntament, de 19 h a 20.30 h.

•

Objectiu: Fer un retorn tècnic i polític del diagnòstic participat fet pel Consell Veïnal en la
sessió anterior, i valorar quines propostes serien susceptibles de presentar-se als
Pressupostos Participatius.

Desenvolupament:
La sessió ha consistit en un repàs fil per randa dels problemes i potencials detectats pel
veïnat en la sessió anterior; eixe diagnòstic formarà part d'un informe final sobre la I edició del
Consell Veïnal d'Alfara, l'esborrany del qual ja s'ha fet arribar a alcaldia i al departament
d'Urbanisme.
Les dinamitzadores han anat exposant cadascun dels punts mapejats i l'alcaldessa i
l'arquitecte han aportat el parer polític i tècnic al respecte. També, els i les membres del Consell
Veïnal han pogut ampliar o ajustar la informació recollida fins al moment.
D'una banda, convé subratllar la coincidència de part del diagnòstic veïnal amb les línies
de treball previstes per la corporació municipal. Així doncs, s'ha informat que l'Ajuntament, després
d'ocupar-se de les reparacions en l'asfaltatge dels carrers, té la intenció d'intervenir en les zones
verdes del poble, entre altres aspectes. També, s'ha explicat que s'està treballant en el Pla Urbà
d'Actuació Municipal, que s'ocupa i s'orienta, en certa manera, cap a la pacificació del trànsit rodat
i l'habilitació dels carrers i places per a l'ús i gaudi dels vianants. De manera paral·lela, s'ha
aprofundit en localitzacions i recursos concrets, així com en la reserva pressupostària per fer
campanyes de sensibilització en sintonia amb els conflictes cívics percebuts pel Consell.

D'una altra banda, s'ha analitzat què podria esdevindre una proposta viable per als
Pressupostos Participatius. Es recorda que per a aquest objectiu s'han de complir els següents
requisits: ser una Inversió Financerament Sostenible (és a dir, que no comporte despeses de
manteniment i tinga garantia de perdurabilitat a mitjà termini), tècnicament viable (que la ubicació
permeta els requeriments necessaris), econòmicament viable (que no supere els 15.000 €) i que
tinga un impacte beneficiós per a la població segons el paradigma de salut comunitària (exposat
en la 1a sessió formativa del Consell Veïnal).
Al capdavall, la reunió ha resultat didàctica en el sentit que les persones assistents han
pogut aprendre i constatar què és competència municipal i què no, en quin grau la participació
veïnal contribueix a legitimar o prioritzar les actuacions de l'Ajuntament o la pressió que aquest
faça a òrgans superiors (com ara Diputació), i com algunes obres depenen de l'accés a
subvencions (de la GVA, estatals o europees, segons el cas) i això condiciona indefugiblement el
ritme de les execucions.
Per concloure, s'ha expressat el compromís per part de l'equip dinamitzador i el
departament d'Urbanisme d'aterrar les possibles propostes per als Pressupostos Participatius, a fi
que el Consell les treballe de manera més acurada en el pròxim taller, el setembre vinent.

