
 
Conclusions consulta popular: 

 
En primer lloc farem referència al numero de participants que ha tingut lloc en aquesta consulta. 
La totalitat ha sigut de 313 votants registrats sobre una totalitat de 24.858 atés el padró municipal 
de majors de 16 anys. 
 
Aquest fet manifesta que solament un 1,3% de la ciutadania ha participat en aquest procés. 
Aquestes dades reflecteixen la necessitat d'aprofundir en la conscienciació de la participació 
ciutadana, com a pilar fonamental de cooperació dels veïns i veïnes en els assumptes municipals. 
 
Aquesta implicació ciutadana haurà d'aconseguir-se conscienciant al conjunt de la societat sobre 
la importància de la seua intervenció en els temes públics, a través de la creació d'hàbits que 
potencien la seua participació, i una major difusió sobre els objectius dels processos. 
 
Aquesta consulta s'ha desenvolupat tant de manera telemàtica, com ateses les vicissituds pròpies 
de la ciutadania, de manera presencial. Aquesta circumstància pot explicar-se mitjançant 
l'existència de la denominada bretxa digital, que afecta un sector important de la nostra societat. 
Des de la *concejalia de participació ciutadana, s'adoptaran mesures i recursos dirigits a sectors 
concrets de la població per a reduir aquesta bretxa. 
 
Atés el resultat d'aquesta consulta, es desprén que la ciutadania ha mostrat més interés i/o 
preocupació per l'estat de les vies públiques. En concret sent la primera i la tercera opcions amb 
més puntuació, les que versaven sobre el manteniment i estat de voreres i asfalts. Pel fet que són 
elements indispensables per al transite quotidià de la població. 
 
Respecte a aquesta elecció, encara que les actuacions de manteniment viàries són constants en 
l'actuació municipal, des d'aquest consistori es prioritzarà en el marc temporal les zones que 
presenten un estat més deteriorat, a partir d'un estudi tècnic. Aquestes inversions són  sufragades 
per la Diputació de València. 
 
Quant a la segona opció amb major puntuació és la referida a la neteja viària. Ja que la bona 
salubritat és imprescindible per a la ciutadania. Per aquesta circumstància s'està gestionant una 
revisió de la contractació de la neteja urbana en llaures a millorar aquest servei, com més prompte 
millor. 
 
Respecte a parcs infantils, si bé és cert que ha quedat en quarta posició atenent la seua puntuació, 
ha de ponderar-se que un 23% dels votants van mostrar major preocupació per l'estat d'aquests. 
Aquests elements són llocs vitals de reunió familiar, destinats a ocupar el temps d'oci de manera 
segura, potenciant la socialització de menors i progenitors en espais a l'aire lliure. Per tant, des del 
consistori es preveu una sèrie d'inversions per a l'any vinent, destinades a remodelar, mantindre i 
crear nous espais d'aquest tipus. 
 
El següent en l'ordre de preferència ha sigut il·luminació viària, quedant en cinquena posició 
considerant la seua puntuació. En aquesta matèria el consistori es compromet a millorar el temps 
de resposta enfront de les incidències que puguen sorgir ponderant la seua necessitat i urgència. 
D'igual manera, de conformitat amb els principis de sostenibilitat ecològica, es procedirà de 
manera gradual a la substitució d'elements obsolets o degradats, per uns altres que presenten  
major eficiència energètica. 
 



Seguidament, la següent opció ha sigut senyalització viària. Aquests resultats mostren que la 
ciutadania està moderadament satisfeta amb aquesta. Des de l'ajuntament es continuarà actuant 
d'acord amb la situació actual, efectuant les labors de manteniment oportunes i actuacions 
necessàries, des del departament de seguretat ciutadana. 
 
En última posició se troben els pipicans. S'entén que aquest resultat mostra que per diverses 
circumstàncies aquests espais tenen poc ús. Des de la corporació municipal es treballarà per a 
educar als amos de les mascotes, sobre la necessitat d'usar de manera segura i higiènica aquests 
espais. D'igual manera es treballarà en la creació de nous espais d'aquest tipus en vies d'una 
millor convivència. 
 
Per a finalitzar, només queda esmentar que el finançament sobre aquests aspectes estarà 
contemplada en el pla d'inversions de l'any 2021, ja siga mitjançant finançament amb recursos 
propis de l'ajuntament,  o mitjançant subvencions dirigides a aquests camps. 
 

 


