PROPOSTES ACCEPTADES PER A #QuatretondaParticipa2017
PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

La proposta consisteix de mantenir les diferents
entrades i afores del poble amb un aspecte net
alhora que amb una millor estètica. Això es podria
Millora de l’estètica de
les entrades, els
afores del poble i els
parcs i jardins.

aconseguir amb actuacions com, per exemple,
creant xicotetes zones enjardinades a les diferents
entrades i incorporant alguns arbres a la zona de 50.000€
l'avinguda País Valencià on només hi ha unes
baranes blanques, etc. Així mateix, millorar els
jardins, parcs, avingudes, etc. incorporant més
espècies vegetals, millorar els sistemes de reg si
existeixen i incorporar-los on no existeixen.
Com que l’estat de la majoria de plaques de noms
dels nostres carrers (algunes estan esborrades) se
n’haurien de fer de noves ja que aquestes tenen

Canvi de les plaques
de noms de carrers i
de senyals de
circulació

molts anys i estan molt deteriorades. També pel
mateix motiu s’haurien de canviar els senyals de 71.518,20€
trànsit del casc urbà ja que aquests a banda d’estar
deteriorats n’hi ha que estan mal posades o ja no
cal que estiguen al lloc on estan. Tanmateix es
podrien fer algunes plaques explicatives davant
dels llocs emblemàtics del nostre poble per tal que
la gent puga conèixer la nostra història.
Es tractaria en primer lloc de canviar les canonades
de la plaça i, alhora, remodelar-la fent les voreres

Remodelació de la
Plaça de l’Oliver

més amples com està a la Plaça En Caus, canviar
la font, plantar arbres i/o posar testos i també posar
bancs perquè la gent puga seure. El disseny final
de la plaça es faria també amb un procés
participatiu.

71.518,20€

L’Ajuntament de Quatretonda ha demanat una
subvenció per a la millora de la xarxa d’aigua
Canvi de canonades i

potable al C/Sant Josep des del C/Rei En Jaume

eliminació de barreres

fins l’Av. País Valencià ja que és el tram del poble

arquitectòniques del

on més avaries es produeixen i aquest és el criteri

C/Sant Josep (Sant

que s’ha seguit. En el cas que es concedira aquesta

Antoni-Rei En Jaume)

subvenció quedaria un tram enmig del C/Sant

71.518,20€

Josep sense modernitzar i el que es pretén és
uniformitzar tot el carrer Sant Josep.
Es tracta de fer un parc caní en els parcs i poder
Pipi Can en el Parc

asseure’ns i relacionar-nos amb gent que ens

Enric Valor i en el Parc

agraden els animals i al mateix temps que els 10.000€

de l’Ermita

gossets no puguen escapar pel poble posant en
perill la seua vida i provocar algun accident

