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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 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 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 i a través de les
urnes destinades per a les propostes.

PARCS I ESPAIS LLIURES

•

Instal·lació de Training box de cal·listènia

Instal·lació d'un training box de cal·listènia a la zona Puntarró o zona paellers
Suggeriment de l'estructura joc-58 de l'empresa MOBIPARK, millorant els serveis
similars que existeixen en l'actualitat.
•

Millora dels parcs infantils

•

Pista de Monobàsquet

Proposta d'habilitar una pista amb una cistella per a la pràctica aficionada, al parc
que hi ha al poliesportiu, la cistella ha de ser fixa i completament metàl·lica per
seguretat.

•

Zona de patinatge, nova zona de cal·listènia i rocòdrom per a xiquets,
tindre més espais d'esplai per a xiquets i adolescents

•

Posar un marcador per al camp de futbol, adaptar les cistelles de basquet,
ampliació del poliesportiu per a un parc de bicis, col·locació de mes
aparca bicis, i instal·lació de mes papereres

•

Passeig-Mirador-Ruta de “Colesterol”, aplanar el terreny, llevar la brossa
i fer un camí des d’on veure el barranc

•

Instal·lar mes a parca bicis, en els parcs, places , etc.

•

Realització d’un espai “Moviment lliure” per a xiquets (2 anys) amb
mobiliari tipus “Pikler”
Millora dels parcs infantils, posant un mobiliari més vistós, original, que
siga més atractiu i divertit, surgència al carrer cavallers.

CAMINS I CARRERS

•

•

Fer un passeig per als vianants, suggeriment de Puntarró cap a Vinalesa

•

Fer el carrer la Nòria per als vianants a l'altura del col·legi públic, posant
bol·lards que es baixen i pugen, perquè els veïns puguen entrar i eixir. I
en hores de classe almenys que siga per als vianants, que els xiquets
puguen anar assegurances pel carrer i que la puguen aprofitar com a part
del col·legi

Creació de zona restringida d'aparcaments, d'aquesta manera afavoriríem
l'empadronament dels estudiants per a poder rebre la targeta de resident i així
poder rebre més ingressos per habitants
•

Proposta de tancar el muret del parc de Don Emilio a l'altura dels jocs
infantils, per evitar que els xiquets se n'isquen a la calçada

HABILITACIÓ DE LOCALS MUNICIPALS
• Classes de formació per habitants del poble, digitalització per a majors i negocis
locals, al centre cívic o biblioteca.
• Habilitar un espai d’oficina per xicotetes empreses, autònoms i emprenedors
on poder desenvolupar les seues activitats sense haver de migrar a valencià,
suggereix de les sales del centre cívic o un nou espai per aquest fi.

PADEL
• Construcció d’una pista de ''Padel" entre les pistes ‘multifuncions’ i frontons
en el Poliesportiu Municipal.

3. Valoració Tècnica i Econòmica
FASE 2) VALORACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
1 i 4 ) “Instal·lació de Training box de cal·listènia”
L’objectiu És l’ampliació de llocs d’esplai de joves a l’aire lliure
Suggeriment zona Puntarró
-APTA. Per a pressupostos participatius
Inclòs en altres plans o actuacions: Contemplada la instal·lació d’un parc de cal·listènia
com una de les intervencions del parquet enfront de Sant Dídac inclòs en els
pressupostos per a la millora de parcs i jardins per al pròxim any (no aprovats).
Disponibilitat d’espai: Parquet enfront de Sant Dídac
Pressupost:

- Sabates de formigó per a jocs de cal·listènia 2.500€
- Jocs de cal·listènia 6.500€
- Muntatge de jocs i ancoratge a les sabates 1.000€
TOTAL: 10.000€ + iva =12.100€

2 , 8 i 9 ) “Millora de Parcs”. Millora dels parcs infantils, posant un mobiliari
més vistós, original, que siga més atractiu i divertit, suggeriment al carrer
Cavallers.
Realització d’un espai “Moviment lliure” per a xiquets (2 anys) amb mobiliari
tipus “Pikler”
-APTA. Per a pressupostos participatius
Inclòs en altres plans o actuacions: Projecte similar en parc enfront de la urbanització
de Llanera contemplant la substitució de jocs infantils i la protecció mitjançant coberta
tèxtil.
Disponibilitat d’espai: Parc enfront d’urbanització Llanera o alternativa parc Don Emilio
Pressupost:

- Base d’instal·lació de jocs infantils 2.000 €
- Jocs infantils 7.000 €
- Muntatge de jocs i ancoratge a la base 1.000 €
TOTAL: 10.000€ + iva = 12.100 €

3) “Pista de Monobàsquet”
Proposta d'habilitar una pista amb una cistella per a la pràctica aficionada,
al parc que hi ha en el poliesportiu, la cistella ha de ser fixa i completament
metàl·lica perquè no cause accidents
-APTA. Per a pressupostos participatius
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Parc situat entre el col·legi San Juan de Ribera y el Poliesportiu
El Paretó.
Pressupost:

- Sabata de formigó per a cistella 400 €
- Cistella antivandàlica 1.400 €
- Base de formigó per a pista esportiva de 70m² 500 + 1.600 + 1350 €
TOTAL: 5.250 € + iva = 6.352 €

5 i 7) “Marcador camp de futbol, aparca bicis”. Posar un marcador per al
camp de futbol, adaptar les cistelles de basquet, ampliació del poliesportiu
per a un parc de bicis, col·locació de més aparca bicis, i instal·lació de més
papereres
-APTA. Per a pressupostos participatius
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: La intervenció es troba localitzada al poliesportiu ``El Paretó´´.
Pressupost:

- Marcador per al camp de futbol 2x1.5 m (rànquing) 5.200 + 1.500 €
- Aparcabicis acer cromat 7 places 350 + 150 € - 3ud 1500 €
- Papereres 150 € - 4ud 600 €
TOTAL: 8.800 € + iva = 10.648 €

6) “Passeig-Mirador-Ruta de “Colesterol”
Aplanar el terreny, llevar la brossa i fer un camí des d’on veure el barranc
-NO APTA. La proposta plantejada si bé és un element interessant a
analitzar per part del consistori, excedeix del pressupost assignat per als
pressupostos participatius.
Inclòs en altres plans o actuacions: Estudi previ de parc Miradors al Carraixet.
Disponibilitat d’espai: Parcel·les situades entre el barranc del Carraixet i el carrer
Carraixet, de titularitat privada.
Pressupost:

- Adquisició / Expropiacions terrenys 22.750 €
- Acondicionament del terreny 29.900 €
TOTAL: 52.650 € + iva = 63.706 €

10) “Fer un passeig per als vianants”
Connexió per als vianants entre les poblacions d’Alfara del Patriarca i
Vinalesa.
-NO APTA. La proposta plantejada ja es troba en fase d’adquisició de
terrenys per a l’execució de la senda ‘ciclopeatonal’ Alfara - Vinalesa.
Inclòs en altres plans o actuacions: Projecte de Diputació de València àrea de carreteres
``Itinerari peatonal CV – 304 PK 0+500 – 1 + 100 Alfara del Patriarca – Vinalesa´´.
Disponibilitat d’espai: Parcel·les situades en zona d’afecció de la carretera CV-304.
Pressupost:

- Expropiacions necessàries 4.529,40 €
- Senda ‘ciclo-peatonal’ 145.273 €
TOTAL: 149.802,40 € + iva = 181.260,90 €

11) “Fer el carrer la Nòria per als vianants”
Suggeriment de a l'altura del col·legi públic, posant bol·lards que es baixen i
pugen, perquè els veïns puguen entrar i eixir. I en hores de classe almenys
que siga per als vianants, que els xiquets puguen anar assegurances pel carrer
i que la puguen aprofitar com a part del col·legi
-NO APTA. La proposta disposa de viabilitat econòmica, no obstant
l’assignació del funcionament de les pilones per part de personal de
l’ajuntament del col·legi o la policia necessita un estudi més detallat per a
garantir que no queden en desús o generen problemes a la població.
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Intervenció en els carrers la Nòria i Doctor Navarro. Seria
necessari el canvi de direcció del carrer la Nòria entre l’encreuament amb el carrer Poeta
Ricardo Valero i el poliesportiu i el canvi de direcció del carrer Doctor Navarro entre
l’encreuament amb el carrer Poeta Ricardo Valero i el Poliesportiu.
Pressupost:

- Instal·lació de pilones mòbils 2.200 € 2ud 4.400 €
- Pintura viaria per a senyalització i senyals de tràfic 3.000 €
TOTAL: 7.400 € + iva = 8.965 €

12) “Creació de zona restringida d'aparcaments”
D'aquesta manera afavoriríem l'empadronament dels estudiants per a poder
rebre la targeta de resident i així poder rebre més ingressos per habitants
-NO APTA. La proposta plantejada disposa de molt poca viabilitat
econòmica a més d’excedir del pressupost assignat per als pressupostos
participatius.
Inclòs en altres plans o actuacions: Realitzat estudi de viabilitat de zones d’aparcament
temporal i/o restringit.
Disponibilitat d’espai: Aparcaments en zona de nucli històric i ampliació de casc en la
zona pròxima a les universitats del CEU.
Pressupost:

- Instal·lació de sensors en zona blava o restringida 40.000 €
- Costos d’explotació estimats anuals 25.000 €
- Recaptació zona d’aparcament restringit anual: 28.000 €
TOTAL: 40.000 € + iva = 48.400 €

13) “Tancar el muret del parc de Don Emilio”
Suggeriment a l’altura dels jocs infantils, per evitar que els xiquets se
n’isquen a la calçada
- APTA. Per a pressupostos participatius
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Intervenció en l’entorn del parc de Don Emilio.
Pressupost:

- Muret de bloc de formigó revestit amb característiques similars als
existents 1.200 €
- Portes per a protecció de la zona infantil 300 €
TOTAL : 1.500 € + iva = 1.815 €

14) “Habilitar un espai d’oficina”
Necessitat per a les xicotetes empreses, autònoms i emprenedors on poder
desenvolupar les seues activitats sense haver de migrar a València,
suggeriment de les sales del centre cívic o un nou espai per aquest fi.
-NO APTA. La proposta plantejada ja disposa d’un espai amb
característiques molt semblants a les plantejades en l’Espai Jove, en l’edifici
de la casa de Don Emilio.
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Espai Jove, en l’edifici municipal de la casa del Metge Don Emilio.
Es disposa de 4 taules individuals que es poden reservar per al seu ús.
Pressupost:

- mobiliari d’oficina 2.000 €
TOTAL: 2.000 € + iva = 2.520 €

15) “Classes de formació”
Per habitants del poble, digitalització per a majors i negocis locals, al centre
cívic o biblioteca.
-NO APTA. Una proposta de formació amb aquestes característiques no
seria objecte dels presents pressupostos participatius sinó de l’àrea de
Cultura amb les atribucions per organitzar aquest tipus de cursos.
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Aules de formació al ``Teatret´´
Pressupost:

- Molt variable segons el tipus de curs proposat i l’extensió del mateix

16 al 27) – “Pista Pàdel”
Construcció d'una pista de Pàdel, entre les pistes ‘multifuncions’ i frontons
en el poliesportiu Municipal
-NO APTA. La proposta plantejada excedeix del pressupost assignat per als
pressupostos participatius.
Inclòs en altres plans o actuacions: No contemplada en cap intervenció o inversió
municipal
Disponibilitat d’espai: Poliesportiu “El Paretó” en la zona situada entre els frontons i la
pista multifunció de futbol i bàsquet.
Pressupost:

- Pista de pàdel, de 20x10 m, amb tancament de 4 m d’altura en els fons
i amb 2 m inicials de cada lateral, i de 3 m d’altura en el rest, sistema
PádelLife model Granada "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA".
TOTAL : 16.155,85€ + iva = 19.548,58 €

4. Propostes per a votació

Les propostes presentades que compleixen amb tots els requisits són les
següents:
1) “Instal·lació de Training box Cal·listènia
2) “Modernització de jocs infantils’’
3) “Pista de monobàsquet’’
4) “Marcador de camp de futbol i instal·lacions poliesportiu’’
5) “Tancar el muret del parc de Don Emilio’’

FASE 3) VOTACIONS
Des del dia 18 d'octubre fins al 29 d'octubre l'ajuntament obrí la fase de votació pública,
dirigida a totes les persones empadronades a Alfara del Patriarca i amb 16 anys complits.
Es podia triar 1 de les accions que s'estimaren prioritàries perquè l'equip de govern les
incloguera en el pressupost municipal de 2021. Es podia votar accedint a la mateixa APP,
enquesta en línia, 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
115 persones, quedant per damunt de la participació de l'any anterior. D'aquestes, 50
van votar a través de l'app, en l'enquesta habilitada de les quals queden constància de
la votació 26 vots, mentre que 65 ho van fer a través de l’enquesta en línia
D'acord amb les dades demogràfiques analitzades, el grup d'edat més participatiu ha
sigut el de 36 a 45 anys, amb 48 participants, seguit de 26 a 35 (22 participants), entre
46 i 60 (14 participants), més de 60 (5 participants) i entre 16 i 25 anys (2 participants).
Finalment, han participat 38 homes i 53 dones.
De les persones votants, 44 o feren per la proposta "Modernització de jocs infantils"
Per tant, la proposta a realitzar segons els resultats obtinguts és:

“Modernització de jocs infantils”
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. Gràfiques de resultats.
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6. Propostes de millora
Augmentades les vies de participació suggerides en l’anterior procediment participatiu
s’ha optés una resposta favorable en la participació.
Observen una clara manca de participació en els sectors més major i més joves de la
població. Es proposen per a futures edicions destinar jornades específiques per a
aquests sectors de la població a la llar dels jubilats i als col·legis, donant a conéixer el
paper dels habitants en la presa de decisions i millores de la població d’Alfara del
Patriarca.

