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ACTA GRUP D’ESTUDI DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
“DECIDIM ALFARA 2022” 

 
En data de dijous, 6 d’octubre de 2022, conforme al qual es disposa en l'apartat 
C de la secció tercera de les Bases dels Pressupostos Participatius “Decidim 
Alfara 2022”, es va constituir mitjançant Resolució d'Alcaldia, del 28/9/2022, el 
denominat Grup d’Estudi de les propostes encarregat de valorar la viabilitat 
legal, tècnica i econòmica de cada proposta presentada pel veïnat tant de 
manera presencial com telemàtica. 
 
Aquest Grup d’Estudi es va conformar amb les persones que s'enuncien a 
continuació: 
 

• Jose Soriano Pascual, arquitecte 

• Inmaculada Taroncher Arnau, auxiliar administrativa de l’Àrea 

d’Urbanisme 

• Miguel Carbó Regidor, secretari d’actes i auxiliar administratiu del Àrea 

de Secretaria 

• Jose Luis Sahuquillo Orozco, coordinador extern del projecte de 

Pressupostos Participatius «Decidim Alfara» 

 
En data de dijous, 6 d’octubre de 2022, a les 9.36 hores, a la Sala de Plenaris de 
l'Ajuntament d’Alfara (2sa planta), es va reunir el referit Grup d’Estudi  
responsable d'examinar la viabilitat de les propostes traslladades per part de la 
ciutadania durant període comprés entre el 19 de setembre al 2 d’octubre de 
2022. 
 
Tal com resa en l’apartat B de la secció tercera de les Bases dels Pressupostos 
Participatius “Decidim Alfara 2022”, el veïnat va gaudir de dues modalitats per 
a exercir el seu dret a presentar propostes: d’una banda, depositant el butlletí 
degudament emplenat en les urnes habilitades a aquest efecte en 
determinades dependències municipals (Ajuntament, Biblioteca Municipal, Llar 
dels Jubilats i Poliesportiu Municipal); d’altra banda, emplenant el formulari en 
línia disposat al Portal de Participació Ciutadana “Decidim Alfara” 
(https://participacio.alfaradelpatriarca.es/). 
 
Una vegada realitzada l’obertura d’urnes, registrades les propostes remeses de 
manera presencial i telemàtica i assentades totes elles, el Grup d’Estudi 
comptabilitza un total de 64 propostes, de les quals 20 es van presentar 
mitjançant les urnes participatives i 43 través del Portal de Participació 
Ciutadana “Decidim Alfara”. 
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Comptabilitzades totes les propostes, el Grup d’Estudi va procedir a valorar la 
viabilitat legal, tècnica i econòmica de cada proposta conforme als criteris de 
valoració recollits en l’apartat C de la secció tercera de les Bases dels 
Pressupostos Participatius “Decidim Alfara 2022” i que es detallen seguidament: 
 

1. Competència municipal en la matèria. 
2. Projecte que afecte el terme municipal d’Alfara del Patriarca. 
3. No contradir plans aprovats pel consistori. 
4. Ser tècnicament realitzables. 
5. Ser econòmicament viables. 
6. Actuacions que no estiguen ja programades o en vies de fer-ho. 
7. Respectar la normativa vigent. 
8. Impacte mediambiental. 
9. Falta de nivell de concreció. 
10. Impacte cap a les persones en situació de risc o exclusió social. 
11. Número de població afectada. 
12. Que no suposen subvencions a entitats o compromisos d’aquestes 

davant altres entitats públiques supramunicipals. 
13. Que la despesa proposada siga respectuós amb la igualtat de gènere. 

 
Sobre la base d’aquests criteris, el Grup Motor acorda per unanimitat publicar el 
següent llistat de propostes d’Inversió admeses i excloses per a la fase de votació 
ciutadana que compren entre el 10 i el 20 d’octubre de 2022. 
 

PROPOSTES ADMESES  
 

Proposta Quantia assignada 
1. Pista pàdel 25.000 € 
2. Millorar la zona dels paellers 15.000 € 
3. Arreglar el C. Caballeros, on 

està el Bar Racholar 
10.000 € 

4. Parc de calistènia 10.000 € 
5. Espai de jocs per a xiquetes i 

xiquets 
10.000 € 

6. Fonts d’aigua potable 10.000 € 
7. Renovació dels parcs i jardins 9.000 € 
8. Posar una tanca en el parc D. 

Emilio  
8.000 € 

9. Adquirir mobiliari específic per 
a festes i celebracions 

6.000 € 

10. Habilitar els frontons 5.000 € 
11. Instal·lació de tirolina 5.000 € 
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PROPOSTES EXCLOSES  
 

Proposta Criteri de denegació 

1. Pavelló cobert Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

2. Accés Vinalesa Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

3. Teulada de la pista de bàsquet Criteri 4. No ser tècnicament 
realitzable 

4. Ajudes per a la reparació de 
façanes i condicionament de 
portals per a millorar 
l'accessibilitat 

Criteri 11. Número de població 
afectada 

5. Moure els pals de llum que 
obstaculitzen, com per 
exemple al Carrer Nòria 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

6. Cobrir la piscina Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

7. Conversió en zona de vianants 
del Carrer Doctor Navarro 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

8. Construir o arreglar cases i pisos 
per a les persones del poble 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

9. Ampliar les voreres del Carrer 
Dr. Navarro, o bé prohibir 
l'estacionament de vehicles 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

10. Instal·lar més contenidors de 
reciclatge al poble 

Criteri 1 i 9. No tindre competència 
municipal en la matèria i falta de 
nivell de concreció 

11. Finalitzar els passos de vianants Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

12. Millorar els carrers per a 
aparcar 

Criteri 4 i 9. No ser tècnicament 
realitzable i falta de nivell de 
concreció 

13. Habilitar un espai per a xiquets 
i xiquetes d'entre 0 i 10 anys 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

14. Skate Park  Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

15. Aula d’estudi al poliesportiu Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

16. Zones blaves Criteri 3. Contradir Plans aprovats pel 
consistori 

17. Llocs per a estacionar per a la 
gent del poble 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

18. Cobrir la pista multiusos Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

19. Zona patinatge Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

20. Elements de 
desacceleració(regruixos) per 
a vehicles CV-304 carrer 
Vicente Lassala 

Criteri 1. No tindre competència en la 
matèria 
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21. Més ombra i espais verds 
enfront del CEU Criteri 9. Falta de nivell de concreció 

22. Pàrquing vertical Criteri 5. No ser econòmicament 
viable 

23. Espai per a gats Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

24. Arranjament de voreres Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

25. Habitatge Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

26. Moure vorera per a deixar-lo 
en tira 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

27. Reparar carrers Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

28. Tanca en la sèquia Llanera  Criteri 1. No tindre competència en la 
matèria 

29. Llevar la rampa del C. Sant 
Vicent  

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

30. Implementació d’habitatges Criteri 7. No respectar la normativa 
vigent 

31. Limitar les festes i soroll Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

32. Millor atenció en l'ambulatori Criteri 1. No tindre competència en la 
matèria 

33. Centre de dia 
Criteri 5 i 6. No ser econòmicament 
viable i actuació ja programada o en 
vies de fer-ho 

34. Millorar aparcaments Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

35. Creació d’un Institut públic 
Criteri 4 i 5. No ser tècnicament 
realitzable i no ser econòmicament 
viable 

36. Fer un camp per a que juguen 
els xiquets 

Criteri 6. Actuació ja programada o 
en vies de fer-ho 

 
 

 
 

PROPOSTES NUL·LES 
 

1. Local per a associacions NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

2. Fumigar els arbres del poble NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

3. Servei per a l’atenció de persones 
joves i majors 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

4. Campanya civisme NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

5. Augmentar el serveis de cures a 
persones grans 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

6. Realitzar una campanya de 
promoció del comerç local 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 
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7. Recuperar la memòria popular 
mitjançant tallers participatius 
intergeneracionals que posen en 
valor el patrimoni material i 
immaterial d'Alfara. 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

8. Comptar amb una figura que 
s'encarregue de dinamitzar la 
cultura al municipi 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

9. Festival de música valenciana 
tradicional 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

10. Pressupostos infantils anuals NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

11. Cursos de fotografia i cuina NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

12. Alfara de l’horta NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

13. Més valencià NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

14. Impulsar un cinema local NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

15. Campanya de sensibilització sobre 
les de 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

16. Campanya de sensibilització sobre 
les colònies felines 

NUL·LA (No objecte dels Pressupostos 
Participatius) 

 
Estudiades cadascuna de les propostes es relacionen a continuació en 
document independent que s'adjunta al present com a Annex I amb el nom de 
“propostes ciutadanes admeses i excloses”. 
 
Finalitzada la sessió a les 11.00 hores, el Grup d’Estudi alça la present acta i la 
signa telemàticament per a deixar-ne constància i tinga els efectes oportuns, 
per totes les persones que integren el Grup d’Estudi dels Pressupostos 
Participatius “Decidim Alfara 2022”, a 7 d’octubre de 2022. 
 

Signat: Jose Soriano Pascual 

Arquitecte municipal 

 

 

Signat: Inmaculada Taroncher Arnau 

Auxiliar administrativa de l’Àrea 
d’Urbanisme 
 

 

 

Signat: Miguel Carbó Regidor 

Secretari d’actes i auxiliar administratiu 
de l’Àrea de Secretaria 

Signat: Jose Luis Sahuquillo Orozco 

Coordinador extern del projecte de 
Pressupostos Participatius Decidim Alfara 
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Annex I. Propostes ciutadanes admeses i excloses 
 
 

Nº Títol de les Propostes Descripció de les Propostes 
 

Acceptada Denegada 
 

Quantificació 
econòmica 

Criteri de 
denegació 

1 Proposta frontons. 

Posar a punt els frontons del poliesportiu, amb la pintura de les façanes i del sol amb barnís 
específic. Per a les persones que juguem a pilota valenciana seria magnífic que un dels 
dos frontons poguera destinar-se, ajustant les ratlles del pis i del frontis al reglament del 
frontó valencià. També estaria d’allò més bé que arreglareu la part de darrere dels 
frontons, plens de deixalles i de rovells, on és difícil i perillós accedir quan s’encalen les 
pilotes. Tot i comptant amb dos frontons al poliesportiu d’Alfara, quan el Club de Pilota hem 
de jugar campionats a casa, mirem de diputar-los en altres frontons com Vinalesa, Meliana 
o Borbotó, perquè les nostres instal·lacions no s’ajusten a la normativa del frontó valencià. 
Seria bo si la proposta ix endavant, o si considereu fer-la amb una altra partida 
pressupostària, que consultàreu al Club de Pilota per a més informació.  

X   5.000 €  

2 Instal·lació de tirolina 

Aquesta proposta la trasllade en nom del meu fill. Li agradaria que a Alfara hi haguera 
una instal·lació de tirolina, per exemple com la que hi ha al parc dels paellers de la Pobla 
de Farnals. És un joc diferent que no hem vist mai al nostre poble i de segur jugarien molt 
els nostres xiquets i xiquetes.  

X   5.000 €  

3 Pabellón cubierto de deportes Un pabellón cubierto en el polideportivo sonde poder practicar patinaje artístico y 
basquet. 

 

 X   5 

4 Accés Vinalesa Crear un carril bici y para viandantes con farolas para poder ir a Vinalesa 
 

 X   6 

5 Techado de la pista de baloncesto Mi propuesta es techar el campo de baloncesto del polideportivo.  Cada vez que llueve 
se tienen que anular entrenamientos y partidos. ¡Muchas gracias! 

 

 X   4 

6 Local per a associacions Habilitar un espai o edifici perquè les associacions d'Alfara puguen realitzar les seues 
actividats 

 

    NUL·LA 

7 

Ayudas para la reparación de 
fachadas y acondicionamiento de 
portales para mejorar la 
accesibilidad 

Realizar un plan de ayudas para reparar fachadas y acondicionar los portales para 
mejorar la accesibilidad de los residentes, sobre todo, de tercera edad 

 

 X   11 

8 
Mover los postes de luz que 
obstaculizan, como por ejemplo en la 
calle Noria 

Mover o desplazar el poste de luz que obstaculiza el paso en la calle de la noria (número 
7-10) 

 

 X   6 

9 Cubrir la piscina Cubrir la piscina para que se use todo el año y hacer actividades como aqugym 
 

 X   5 

10 Peatonalización de la calle doctor 
Navarro 

Peatonalizar la calle doctor Navarro para que no puedan pasar los coches y sea un 
espacio sano para que jueguen los niños y niñas 

 

 X   6 

11 Construir o arreglar casas y pisos para 
las personas del pueblo 

Reparar y construir casas y pisos para la gente del pueblo. Prohibiendo que los 
estudiantes pueda acceder a estas viviendas y que el CEU se encargue de la vivienda 
de esta gente  

 X   6 

12 
Ampliar las aceras de la calle Dr 
Navarro, o bien prohibir el 
estacionamiento de vehículos 

  

 

 X   6 
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13 Instalar más contenedores de 
reciclaje en el pueblo   

 

 X   1 i 9 

14 Fonts d'aigua potable Posar fonts d'aigua potable fresca, com les de València, per a millorar la qualitat de 
l'aigua de les fonts, ja que fa sabor a cloro 

 
X   10.000 €  

15 Terminar los bajos de peatones  Por ejemplo en la Calle Tirant Lo Blanc, 21 a la altura del CEU, mejorando la accesibilidad 
para personas con diversidad funcional y mayores  

 X   6 

16 Campanya de sensibilització sobre les 
colènies felines   

 
    NUL·LA 

17 Millorar els carrers per a aparcar Fer els carrers mes amples i aprofitar l'espai per a aparcar 

 

 X   4 i 9 

18 Fumigar els arbres del poble    
    NUL·LA 

19 Servicio para la atención de personas 
jóvenes y mayores Especial interés en centros de ayuda y de acogida 

 
    NUL·LA 

20 Habilitar un espacio para niños y 
niñas de entre 0 y 10 años 

Con toboganes de plástico, un parque adaptado a las circunstancias actuales. 
Preferentemente cerrado. 

 

 X   6 

21 Arreglar la calle Caballeros donde 
está el Bar Racholar Badenes y hoyos especialmente 

 X   10.000 €  

22 Skatepark Instal·lar rampes i circuit skateparc, una bona zona seria junt als paellers i el parc de 
gossos.  

 X   5 

23 Aula d'estudi al poliesportiu 

Construir una aula d’estudi al poliesportiu, amb el mobiliari adient. Els xiquets i xiquetes 
passen les vesprades a les extraescolars esportives i es queden hores mortes propícies per 
a fer deures. Sería fantàstic que comptaren amb un espai on poder estudiar o fer els 
deures de l’escola. 

 

 X   5 

24 Zones blaves 

Pintar els carrers del poble de zones blaves per a residents i fer targetes al veïnat 
empadronat, posar plaques indicatives i instar al CEU a que faça suficients aparcaments 
per als seus estudiants a la seua meitat del poble, amb campanya de Policia Local per 
conscienciar en primer terme i sancionar en segon. Per un poble més amable amb el seu 
veïnat!  

 X   3 

25 Sitios para estacionar para la gente 
del pueblo 

Hay espacios muertos que pueden ser habilitados para hacer parking municipal o 
público para la gente del pueblo y además la gran cantidad de estudiantes que viven 
en las neorresidencias que se están desarrollando de manera descontrolada nos quitan 
los puestos de calle cerca de nuestras casas obligandonos a aparcar muy lejos de 
nuestros hogares.  

 X   6 

26 Parc de calistènia Millorar el parc de calistènia que està davant del carrer puntarró. El que hi ha 
actualment, està deteriorat i se li donaria prou d’ús per part del veinat del voltant. 

 
X   10.000 €  

27 Pista de patinaje o skatepark 

Creo que estaría bien hacer en el poli o en alguno de los descampados una buena pista 
de patinaje,ya que hay muchos jóvenes y niños que les gusta y sería una obra 
relativamente barata, se podría acondicionar la pista polivalente y hacer una nueva 
cancha al lado de la vieja.  

 X   6 
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28 Adquirir mobiliari específic per a 
festes i celebracions 

S’aprecia una carència de material municipal per a la celebració de festes. Se sol utilitzar 
el material de l’associació de jubilats o de les ames de casa. Falta mobiliari específic per 
a festes. Taules, cadires, canviar les neveres…  

X   6.000 €  

29 Campanya de civisme 

Durant les sessions de diagnòstic es va al·ludir a distintes problemàtiques associades a la 
falta de civisme de la població: brutícia, que excedeixen la velocitat, assetjament 
escolar, violència de gènere, etc.  Es considera necessari continuar treballant per 
construir una societat més respectuosa i igualitària, pel que seria de profit realitzar una 
campanya de civisme, on es sensibilitze a la població en la diversitat i els valors d’igualtat 
i respecte. Esta campanya podria tractar temàtiques com la diversitat funcional, la 
igualtat de gènere, la interculturalitat o el respecte mediambiental.   Es podrien fer 
tríptics, vídeos, xarrades... a més, per a que la iniciativa no siga un fet puntual i puga 
mantindre’s en el temps, es proposa crear una espècie de ninot (com una marca) que es 
puga reconèixer com a tal i utilitzar-lo en diferents espais, sent associat als valors 
comentats.  

    NUL·LA 

30 Augmentar els serveis de cures a 
persones grans 

La conciliació personal, familiar i laboral és una problemàtica de gran impacte a 
l’actualitat. Sent la compaginació del treball assalariat amb les cures familiars i 
domèstiques cada vegada més complicada. En este sentit, s’aprecia que seria 
interessant ampliar els serveis destinats a les cures de les persones majors.  

    NUL·LA 

31 Realitzar una campanya de 
promoció del comerç local 

Es comenta que durant la setmana de festes l’Ajuntament va posar un punt d’informació 
a la gent del CEU i en cap lloc posava els comerços del poble. Hi havia grans 
supermercats, però no els altres establiments.  Este és només un exemple de una 
tendència global que posa en perill la sostenibilitat en el temps dels xicotets comerços 
locals.  Es per això que es valora positivament promoure este tipus de comerços, ja siga 
mitjançant un llibret dels comerços del poble, una campanya audiovisual o facilitant 
algun tipus de descompte en determinats comerços.  

    NUL·LA 

32 

Recuperar la memòria popular 
mitjançant tallers participatius 
intergeneracionals que posen en 
valor el patrimoni material i 
immaterial d'Alfara. 

En la línia de reivindicar la cultura i els costums propis de la localitat, cobra rellevància 
recuperar aquelles tradicions que han format part de la idiosincràsia i el patrimoni històric 
d’Alfara, però que actualment s’estan oblidant: antics oficis, la memòria oral...  
L’Alfarapèdia és un espai digital on es poden trobar diferents documents històrics, 
entrevistes a veïnes i veïns, informació sobre costums propis, etc. Una iniciativa que 
aposta per la recuperació i la revalorització de la tradició alfarera i que pot servir a les 
noves generacions per conéixer millor els orígens del seu poble.  Des del Consell Veïnal es 
valora que seria interessant seguir la línia de treball de l’Alfarapèdia, obrint la possibilitat 
de dinamitzar el contingut mitjançant la participació ciutadana.  

    NUL·LA 

33 
Comptar amb una figura que 
s'encarregue de dinamitzar la cultura 
al municipi 

El moviment associatiu es troba en decadència. Seria interessant trobar alguna forma de 
promoure una major implicació en les activitats culturals i la participació ciutadana. Una 
dinamitzadora cultural que facilite la interrelació entre associacions i adapte l'oferta 
cultural als interessos de la població.  

    NUL·LA 

34 Cubrir la pista multiusos 

Mi propuesta es cubrir la pista multiusos del polideportivo municipal. Es una pista utilizada 
todos los días de la semana por niños para la realización de distintas actividades 
deportivas que si llueve es imposible utilizarla, ese día y si quedan charcos también los 
siguientes. En anteriores años hemos perdido jornadas de entrenamiento y aplazado 
partidos por esta causa. Me parece una buena propuesta de la que se puede 
aprovechar muchos niños del pueblo. Gracias  

 X   5 

35 Zona patinatge Podríeu fer una pista de patinatge per a que els xiquets pogueren tindré una zona de 
patinatge  

 X  
 6 

36 Espacio de juego para niños y niñas 
Un parque donde no sea columpios, toboganes y balancines, sino que sean tubos, 
puentes de madera y cuerdas para que se mueva un poco, toboganes enroscados. Un 
parque diferente a los que tenemos.  

X   
10.000 €  
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37 

Elementos de 
desaceleracion(resaltos) para 
vehiculos CV-304 calle Vicente 
Lassala 

Instalacion de elementos de desaceleracion (resaltos) en Calle Vicente Lassala CV-304 
desde rotonda  hasta el semaforo con calle San Bartolome. Ya se han producido 
atropellos  por la alta velocidad de los vehiculos. 

 

 X  

 
1 

38 Més ombra i espais verds enfront del 
CEU   

 
 X  

 9 

39 Parking vertical En los innumerables solares de alfara, construir un parking vertical para aparcar los 
coches y no se vean los coches de los estudiantes por la calles 

 

 X  

 
5 

40 Presupuestos infantiles anuales Presupuestos participativos para la gente joven del pueblo 
 

   
 NUL·LA 

41 Festival de música valenciana 
tradicional Realitzar un festival de música tradicional valenciana en les festes del poble 

 
   

 NUL·LA 

42 Espacio para gatos Un lugar para que estén los gatos alimentados y no estén descuidados por el pueblo 
 

 X  
 

6 

43 Arreglo de aceras Arreglar por ejemplo la acera de la calle Poeta Ricardo Valero 
 

 X  
 

6 

44 Vivienda Mejora y promoción de la vivienda para las personas de Alfara, ya que a raíz de que 
hayan estudiantes los precios suben y es difícil alquilar 

 

 X  

 
6 

45 Moure la vorera per a deixar el 
bordillo a soles en tira En carrer Sant Vicent, 61 i 59 

 
 X  

 6 

46 Vallar el parque de D. Emilio Vallar el parque porque algún día ocurrirá una desgracia al no estar señalizado ni vallado 
 X   

8.000 €  
47 Arreglar las calles Hacer más accesibles las calles y arreglar los desperfectos 

 
 X  

 6 

48 Valla acequia llanera 
Hay una rampa que acaba en una acequia Justo detrás del molino en llanera en la cual 
pueden meterse perros o niños por error. Mi propuesta es una valla para no poder 
acceder por esa rampa al agua que va con mucha corriete  

 X  
 1 

49 Renovación de los bancos en 
parques y jardines 

Recoger tapones de plástico para crear bancos 100% reciclados. Instalar contenedores 
de "corazones solidarios" para que el vecindario deposite los tapones plásticos y 
contribuya a la formación de un pueblo más sostenible  X   9.000 €  

50 Cursos de fotografía y de cocina   
     NUL·LA 

51 Quitar rampa de la calle San Vicente 
59 y 61 

Quitar la rampa y hacer un bordillo con tirada, porque para gente con diversidad 
funcional es inaccesible, hay gente que no puede acceder con andador o silla de 
ruedas por la pendiente de la acera actual. 

  
X  

 6 
52 Pista pádel Pista pádel 

 X   25.000 €  
53 Alfara de l'horta Eliminació "del Patriarca" en el nomb del poble i posar " de l'Horta" 

     NUL·LA 
54 Més valencià Campanyes municipals de foment del valencià      NUL·LA 
55 Implementación de viviendas Hacer viviendas fuera del casco del pueblo para los estudiantes que vienen aquí 

  X  
 7 

56 Limitar las fiestas y ruido Prohibir las cenas y juergas en los pisos alquilados y que se hagan responsables los dueños 
  X  

 6 
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57 Mejor atención en el ambulatorio   
  X  

 1 
58 Centro de día   

  X  
 5 i 6 

59 Cine Hacer cine los domingos en el municipio      NUL·LA 
60 Asunto de perros Los dueños deben limpiar las deposiciones      NUL·LA 
61 Mejorar aparcamientos   

  X  
 6 

62 Mejorar paellero   
 X   15.000 €  

63 Institut públic Ací a Alfara deu haver un institut públic per a que la gent d'Alfara no tinga que anarse'n 
a Montcada   X  

 4 i 5 

64 Deporte Debe hacerse un campo para que los niños jueguen al balón 
  X  

 6 
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