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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 realitzades o previstes per a realitzar.
- Viables tècnica 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 per a,
finalment, presentar la proposta a realitzar de forma més extensa.

2. Propostes presentades
FASE 1) RECEPCIÓ DE PROPOSTES
Rebudes

per

correu

l'electrònic

a

participacio@alfaradelpatriarca.es

1- Conversió en zona de vianants de l'entrada al col·legi públic Sant Joan de Ribera.

No tot el carrer, si no que aquest convertida en zona de vianants des de la porta
del poliesportiu fins a les porta del col·legi, un accés sol veïnal per a les persones
que visquen allí, i que només es puga aparcar en un carril.
2- Posar arbres al carrer la Noria ja que és un carrer asfixiant a l'estiu.
3- Pista de patinatge: adequar la pista que hi ha darrere de l'antic veterinari del

Ceu, al terreny municipal de la zona del Puntarró, per a reconvertir-la en una
pista de patinatge, amb la reforma del paviment en els punts més degradats, la
col·locació d'una barana al voltant del perímetre i la construcció d'un accés en
forma
de
rampa.
4- Col·locació de pals de fusta amb arnesos per a lligar als gossos en l'accés a edificis

com

l'escola,

el

metge

o

l'Ajuntament.

5- Canviar d'ubicació els bancs que hi ha en la zona de l'antiga Fosforera.

Els que estan posats al tram que hi ha just darrere del convent, en la zona de
terra entre el carrer asfaltat que va a Carpesa i els arbres del passeig, estan
col·locats just enmig del camí, quan seria bo que es posaren prop de la riba per
a deixar més amplitud de. També, en aqueixa zona, col·locar més papereres i
reparar
les
que
estan
trencades.
6- Modificar el traçat del pas de vianants entre el Consum i la gasolinera Shell. A la

banda del consum cap problema, però a la banda de l'accés a la gasolinera acaba
en una semirotonda sense vorera. La pacificació del trànsit amb el pas de
vianants en aqueix pas és complicada conforme està actualment.
7- Primera fase de construcció d'un skateparc en la zona del “Grauero”, atès que

amb els 15000 euros reservats per a les inversions participatives no donarà per
a tot.

8- Cobrir

la

pista

de

bàsquet

del

poliesportiu

municipal.

9-

Convertir en zona de vianants un tram del carrer Real Sèquia de Moncada.

10- Propose posar un pas de zebra on acaba el carrer Cavallers enllaçant al carrer

per als vianants que va a la zona del Puntarró, a l'altura del "pisos de la pau".

11- Fer una vorera a la part de darrere del poliesportiu, pegada a la paret de l'escola

i de la escoleta i que arribe fins a l'entrada del parc per a facilitar un accés segur
dels xiques i xiquetes. (Zona on s'està fent el nou aparcament)

*Rebuda per registre d'entrada
1- Canviar l'estat de les cantonades de les voreres, ja que, a causa del mal estat

d'algunes d'elles, esvaren produint caigudes.

3. Valoració Tècnica i Econòmica
FASE 2) VALORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
1) “Ampliació vorera davant col·legi”
Es tracta d'ampliar la vorera des de l'entrada del col·legi fins a la porta del
poliesportiu.
Es podria realitzar una ampliació de vorera en tot el front de façana del
col·legi, fins a l'entrada de vehicles en lloc de fins al Poliesportiu, deixant un
carril ajustat per al pas de vehicles a reduïda velocitat. Aquesta solució
suprimiria l'aparcament en el tram de vorera situat al davant.
´Es considera que almenys un carril ha de permetre el pas de vehicles, i
l'ampliació fins al Poliesportiu a més de cobrir l'accés de vehicles al pati del
col·legi dificultaria el gir de Mestre Palau cap a la Sénia una vegada
ampliada la vorera.
APTA PER A PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2) “Plantar arbres”
L'objectiu és la plantació d'arbratge al carrer la sénia.
NO APTA, Les solucions d'arbratge en voreres requereixen majors
dimensions que les existents. La solució de disposar escocells fora de la
vorera sobre el ferm, existent en algunes zones del poble, així com en zones
d'urbanització més recent en voreres, amb reduït espai d'escocell s'han

mostrat com a solucions poc adequades, limitant molt el desenvolupament
de l'arbratge, quan no la seua desaparició.
3) “Pista de patinatge”
Adequar un terreny municipal per a la pràctica de patinatge.
NO APTA, es desestima la proposta ja que el terreny al qual fa referència
està reservat per a la construcció del Centre de dia per a persones majors.
4) “Enganxaments per als animals domèstics”
La proposta tracta d'instal·lar enganxaments per als gossos a les entrades
dels edificis municipals.
NO APTA, pel seu poc pressupost es tindrà en compte en inversions pròpies.
5) “Canvi de bancs i papereres”
Es tracta de reubicar els bancs i papereres en la zona de San Diego.
NO APTA, s'englobaran aquestes actuacions en la reordenació general de
l'entorn que acompanyarà a l'Actuació de Rehabilitació, actualment en
estudi de l'Església de S. Diego.

6) “Modificació de pas de vianants”
L'objectiu és facilitar el passe als vianants de la zona de *Consum a la
gasolinera.
NO APTA, la proposta queda descartada, ja que es procedirà a la instal·lació
del supermercat de Mercat i tota aqueixa zona es remodelarà.
7) “Parc skateparc”
La proposta és el condicionament d'una parcel·la municipal per a realitzar la
primera fase d'un parc de Skateparc, es buscarà ubicació per a aquest parc i
es valorarà amb la quantitat del pressupost com realitzar la primera
actuació per a condicionar.
Es proposa valorar la possibilitat d'instal·lar al carrer *puntarro.
APTA PER A *PRESUPUSTOS PARTICIPATIUS
8) “Cobrir la pista de básquet”
NO APTA, fora de pressupost
9) “Convertir en zona de vianants tram Carrer Reial Séquia”
NO APTA, no es troba motiu per a procedir a aquesta actuació.
10) “Pas de zebra “
NO APTA, la proposta fa referència a un tram que pertany a Diputació, per
tant, es procedirà a la sol·licitud a diputació d'aqueixa actuació.

11) “Vorera darrere del poliesportiu “
NO APTA, està prevista l'actuació d'eixa vorera en les obres contemplades
en el programa Edificant d'ampliació del col·legi.
12) “Baixants escaires de les voreres”
L'objectiu és reparar i/o repavimentar millorant les solucions d'accessibilitat en
voreres, antigues o en mal estat existents a les cantonades de la població. restauració.
APTA PER A PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
4. Propostes per a votació

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

1) “Ampliació vorera davant del col·legi”
2) “Parc skateparc”
3) “Baixants cantonades de les voreres”

FASE 3) VOTACIONS
Des del dia 15 d'octubre fins al 26 d'octubre l'Ajuntament obri la fase de votació
pública, dirigida a totes les persones empadronades a Alfara del Patriarca i amb 16
anys complits. Es poden triar 1 de les accions que s'estimen prioritàries perquè l'equip
de govern les incloga en el pressupost municipal de 2021.
Es vota accedint a la mateixa APP, correu electrònic a
participacio@alfaradelpatriarca.es fent constar com és la proposta seleccionada i
presencialment en registre d'entrada de l'ajuntament.

5. Resultats

Fase de votacions, i segons es pot observar en els annexos, la participació ha sigut de
26 persones, quedant molt per davall de la participació de l'anys anteriors; a més 10
persones van entrar en l'enquesta de l'app Alfara Connecta sense registrar cap vot.
D'elles, 26 van votar a través de l'app, en l'enquesta habilitada, mentre que 1 ho van
fer atreveixes del correu de participació . La quantitat de vots total és de 27.
D'acord amb les dades demogràfiques analitzades, el grup d'edat més participatiu ha
sigut el de 36 a 45 anys, amb 14 participants, seguit de 46 a 60 (7 participants), i,
finalment, més de 65 i entre 16 i 30 anys (3, 1, 1 respectivament). Finalment, han
participat 14 homes i 12 dones.
De les persones votants, 17 "Baixants de les cantonades de les voreres" (17 a través
del mòbil ), mentre que 6 van donar el seu vot a “Ampliació a la vorera d'enfront del
col·legi"” (6 per aplicació). i “Parc Skatepark”, 4, /(3 per app i 1 correu electrònic).

Per tant, la proposta a realitzar segons els resultats obtinguts és:
“Baixants de les cantonades de les voreres”
La proposta, com s'ha comentat anteriorment, té com a objectiu la reparació i/o
repavimentació, millorant els solucions d'accessibilitat en voreres, antigues o en mal
estat, existents a les cantonades de la població.

El cost de la inversió entraria dins dels 15 000€ previst, per tant passa al pressupost
2021 per a la realització de les obres corresponents.

ANNEX I. Gràfica de resultats a través de l'aplicació

Vot per correu electrònic:
Vote la proposta 2.
Ho he intentat per l'App però quan done a enviar l'aplicació es tanca
automàticament, per la qual cosa no sé si ha acceptat el meu vot o no.

6. Propostes de millora.
Augmentar les vies de presentació i votació
Per a intentar que arribe a més gent, en començar la constitució del primer consell veïnal
i tindre contacte mes directe amb les associacions, així com habilitar punts fora d'edificis
de l'Ajuntament a altres zones i altres horaris amb una major afluència de persones, com
pot ser el poliesportiu i voltants, on podem trobar-nos tant amb qui va a alguna activitat
esportiva com a mares i pares que acudeixen al col·legi. Una altra opció seria habilitar
un punt independent (en el qual no fera falta que estiguera una persona encarregada
de recollir-les) en el qual pogueren deixar tant el formulari de presentació de propostes
com el vot en la fase corresponent.

