
MÉS INFORMACIÓ O
INCIDÈNCIES

Email

Telèfon d'assistencia
tècnica

96 311 02 66 EXT. 4 (EQUÀLITAT,
PARTICIPACIÓ I IGUALTAT)

Facebook

Twitter

Instagram

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
DECIDIM ALFARA 2022

BUTLLETÍ DE PROPOSTA
Ompli els butlletins que desitge i deposite'ls en les
urnes que se col·locaran en les dependències
municipals determinades per a això. Per a conéixer la
metodologia i els termes, llitja les bases dels
pressupostos participatius "Decidim Alfara"

Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Telèfon mòbil:

PROPOSTA 1
Títol de la proposta resumit:

Títol de la proposta resumit:

Descripció de la proposta:

Descripció de la proposta:

PROPOSTA 2
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ALFARADELPATRIARCA@EQUALITAT.ES
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URNES PARTICIPATIVES
S'haurà de depositar el “Butlletí de Proposta” en les
urnes distribuïdes en les següents instal·lacions
municipals:

L'Ajuntament  d'Alfara del Patriarca  nomenarà, per Decret
d’Alcaldia , al personal tècnic municipal que compondrà este Grup
Dinamitzador, havent-se de publicar en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament i en el Portal de Participació Ciutadana.
 
Aquest Grup de Dinamització emetrà un informe resolutori sobre
les propostes acceptades i rebutjades per a la posterior fase de
votació ciutadana. Aquest informe es farà públic  en el Portal de
Participació Ciutadana, x, i en ell s'inclourà el cost aproximat de
cada projecte.

L’Ajuntament  d'Alfara del Patriarca posa en marxa una
nova edició dels Pressupostos Participatius sota la
denominació “Decidim Alfara”.

Aquest projecte està finançat per la línia de subvencions
en matèria de promoció de la participació ciutadana que
ofereix conjuntament la Generalitat Valenciana i la
Diputació de València. L'edició d'enguany compta amb
l'experiència adquirida durante els processos anteriors i
es fonamenta en el que es disposa en el Reglament de
Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alfara del
Patriarca.

Així doncs, mitjançant aquest procés, les veïnes i els veïns
d'Alfara del Patriarca poden decidir de manera directa en
què utilitzar el 10% del total del capítol d'inversions del
pressupost municipal. En concret, l'import destinat a
aquest projecte és de 25.000 €.

EXECUCIÓ DELS PROJECTES

L'execució dels projectes es realitzarà a partir de gener de 2023 a
iniciativa de la Regidoria corresponent al costat del Departament
de Contractació de l'Ajuntament  d'Alfara del Patriarca  i sota la
coordinació de l’Alcaldia i la Regidoria de Participació Ciutadana. 

Posteriorment, informaran als/les veïns/nes de l'estat d'execució
de les propostes guanyadores. 

El Consell Veïnal d'Alfara del Patriarca  durà a terme el seguiment i
l'avaluació sobre l'estat de l'execució de les iniciatives
guanyadores.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
COMUNICACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ
Del 15 al 25 de setembre de 2022

COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ DE PROPOSTA
DECIDIM ALFARA 2022

FASES

RECOGIDA DE PROPOSTES

La recollida de propostes es podrà realitzar mitjançant  tres
modalitats

ESTUDI DE LA VIABILITAT
TÈCNICA DE LES PROPOSTES

PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Totes les propostes seran estudiades i pressupostades amb la
mateixa validesa i prioritat. No és necessari estar empadronat/da a
Castelló per a participar en aquesta fase.

VOTACIÓ CIUTADANA

Per a participar en les votacions les persones han d'estar
inscrites en el Padró Municipal a data d’1 de setembre de 2022 i
haver complit almenys els 16 anys en aquesta mateixa data.

És obligatori registrar-se en el Portal de Participació Ciutadana
d’Alfara del Patriarca i acceptar les seues condicions d'ús. Les
votacions són anònimes.

Cada ciutadà/a podrà emetre el seu vot i variar el sentit del mateix
fins al dia i hora de tancament de les votacions Els seus
posicionaments de vot els podrà canviar fins al  tancament de les
votacions: el divendres 14 d'octubre de 2022, a les 20h.

Del 19 de septiembre al 2 d'octubre de 2022

Del 10 al 23 d'octubre de 2022

Del 15 al 25 de setembre de 2022

RECOGIDA DE PROPOSTES
Del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2022

 de 2022
ESTUDI DE LA VIABILITAT TÈCNICA
Del 3 al 7 d'octubre de 2022 

VOTACIÓ CIUTADANA
 Del 10 al 23  d'octubre de 2022

EXECUCIÓ DE PROJECTES
Gener de  2023

1

2

3
Del 3 al 7 d'octubre   de 2022

Amb aquesta fase es pretén donar a conéixer la iniciativa de
l'Ajuntament  d'Alfara del Patriarca i que aplegue al conjunt del
veïnat del municipi.

Per a aquesta finalitat, es faran tasques de bustiada domiciliaria
del díptic del projecte, a més de una campanya mediàtica
mitjançant xarxes socials municipals i el Portal de Participació
Ciutadana d’Alfara del Patriarca. 

CONSELL VEÏNAL
Aquest òrgan de participació ciutadana tindrà la potestat
de presentar quatre iniciatives, dues en la modalitat
d'inversió i dues en la modalitat de despesa corriente.

4

5Gener de 2023

 LLAR DELS JUBILATS:
(C. BONIFACI FERRER, 2)

POLIESPORTIU MUNICIPAL
(SENDA SÉNIA, 1)

AJUNTAMENT(P. SANT JOAN DE
RIBERA, 4)

BIBLIOTECA MUNICIPAL (C. DON
EMILIO RAMÓN LLIN)

https://participacio.alfaradelpatriarca.es

Competència municipal en la matèria.
Projecte que afecte el terme municipal d'Alfara del
Patriarca.
No contradir plans aprovats pel consistori.
Ser tècnicament realitzables.
Ser econòmicament viables.
Actuacions que no estiguen ja programades o en vies
de fer-ho.
Respectar la normativa vigent.
Impacte mediambiental.
Falta de nivell de concreció.
Impacte cap a les persones en situació de risc o
exclusió social.
Número de població afectada.
Que no suposen subvencions a entitats o compromisos
d'aquestes davant altres entitats públiques
supramunicipals.
Que la despesa proposada siga respectuós amb la
igualtat de gènere.
Número de població afectada.

https://participacio.alfaradelpatriarca.es/

