#QuatretondaParticipa2018
A continuació s’ajunten les propostes fetes a #QuatretondaParticipa que han estat
desestimades així com els motius pels quals hi han estat. La majoria de propostes són
molt interessants, i cal tenir en compte que el fet que hagen estat desestimades ara, no
vol dir que més endavant no puguen desenvolupar-se.
Des de l’Ajuntament de Quatretonda i especialment des de la Regidoria de
Participació Ciutadana, volem donar-vos les gràcies per les vostres aportacions, ja que
apreciem que les hageu fetes i esperem que en continueu fent en properes edicions de
#QuatretondaParticipa.
PROPOSTA

MOTIU DE LA DESESTIMACIÓ

Millorar l’acústica de la En principi el saló està condicionat acústicament però caldria
Sala del Centre Social. fer un estudi exhaustiu per veure com es podria millorar la
sonoritat.

En

el

temps

que

disposem

no

podem,

lamentablement, quantificar el cost de l’operació, pel que es
proposarà per a altres edicions de #QuatretondaParticipa.
Contractació conserge Tot i que és una bona proposta, no pot tenir-se en compte
municipal

perquè no s’ajusta a les bases del programa SOM. L’objecte
de la convocatòria és regular la concessió d’ajudes
econòmiques destinades a obres i serveis municipals.
L’Ajuntament

ja

desenvolupa

diferents

programes

per

fomentar la contracció.
Fer un polígon

Som conscients de la necessitat d’un polígon industrial però

industrial, obrir nous

en aquesta subvenció no pot fer-se per diferents motius. En

carrers i construir més primer lloc, amb l’import subvencionat sols podrien fer-se uns
habitatges.

100m de carrer. I en segon lloc, l’Ajuntament no disposa del
sol per a fer-lo. Una vegada s’aprove i es desenvolupe el Pla
General ja podria plantejar-se.

1

#QuatretondaParticipa2018
Pintar la barana del
poliesportiu i canviar

Aquesta proposta la durem a terme amb recursos propis de
l’Ajuntament.

les velles.
Ficar en condicions el Aquesta proposta la durem a terme amb recursos propis de
camí que puja de la

l’Ajuntament.

Font Vella al camí de la
Cadena.
Reforma del centre de En Conselleria ja tenen el projecte. Es construirà un nou
salut.

centre de salut a l’Espai Jove actual, i disposarà de tots els

Ampliar-lo i disposar-

servicis necessaris per garantir una adequada atenció

lo de tots els servicis.

sanitària als veïns i veïnes del poble.

Local per a que

Aquesta proposta també cobrarà forma més endavant.

puguen reunir-se les

Aquest local estarà ubicat en el nou espai que es construirà a

diferents associacions. l’actual Centre de Salut. La idea és que una vegada estiga el
nou centre de salut, l’actual siga per reunir-se les diverses
associacions. De tota manera, si necessiteu ajuntar-se,
sempre podeu demanar qualsevol dels locals dels que
disposa l’Ajuntament.
Nou cotxe de policia

Des de l’Ajuntament ja s’han mirat vehicles i va a canviar-se

model tot terreny.

el cotxe enguany amb els diners propis de l’ajuntament. Pel

Ampliar servei de

que fa a ampliar el servei, de moment no pot ser tot i que

policia local.
Incrementar el

s’estan estudiant vies per millorar el servei.
Aquesta proposta es pot realitzar amb recursos propis de

mobiliari urbà al poble. l’Ajuntament.
Baixador del tren al

Es tracta d’una bona proposta però l’Ajuntament no té

terme de Quatretonda. competències en aquesta matèria.
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Contractació de

Actualment,

l’Ajuntament

està

desenvolupant

diversos

persones aturades

programes per fomentar la contractació tant de joves com de

majors de 50 anys.

majors de 50 anys. A més a més, no s’ajusta a les bases del
programa SOM. L’objecte de la convocatòria és regular la
concessió d’ajudes econòmiques destinades a obres i serveis
municipals.

Parc multi-aventura a

Tot i a priori pot ser una bona idea, s’hauria de contractar

la Font Vella.

gent que s’estigués a la cura del parc per evitar accidents. No
obstant, des de l’Ajuntament anem a recuperar la Font Vella i
construirem una zona infantil pels més menuts.

Cobrir el frontó.

No pot acceptar-se aquesta idea perquè no és compatible
amb el Pla General d’Ordenació Urbana. Ja s’estan pensant
altres recintes multi usos per poder realitzar diverses activitats
d’oci.

Construcció

Des de l’Ajuntament reconeixem que aquest és un greu

d’habitatges públics.

problema que afecta al poble, però no pot ser objecte de la
subvenció perquè no pot comprar-se sòl abans de presentarse el projecte SOM. No hi ha temps abans que acabe el
termini de presentació.

Creació d’una base de És una idea molt interessant però no s’ajusta als criteris del
dades multimèdia de
Quatretonda.

programa SOM. Tot i això, es tindrà en compte per projectes
futurs.

Reparació i asfaltat del Som conscients que aquest camí està molt vell i en concret,
camí Serra.

el que es remarca a la proposta es realitzarà amb altres
ajudes i recursos propis de l’Ajuntament. L’Ajuntament
destina molts recursos anualment per reparar camins rurals i
aquesta actuació s’emmarcaria en subvencions específiques.
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De fet, en la subvenció de la Generalitat es sol·licitarà la
reparació d’aquest camí. Hi ha una proposta que és per a la
totalitat del camí serra, del poble al Pla de Corrals. Per a
aquesta proposta no hi ha suficients diners.
Asfaltat de

Hi ha una subvenció per realitzar l’asfaltat dels carrers que es

l’encreuament C/

convoca enguany. Si quan arriba el moment d’executar-la, la

Alcalde Juan Mahiques finalització del C/ Alcalde Juan Mahiques va a demorar-se, tot
i C/ Les Eres.

i que esperem que prompte estiga acabat, s’asfaltarà.

Instal·lació d’una carpa Tot i que és una bona proposta, s’ha analitzat i la construcció
permanent en la zona

d’aquesta carpa és inviable perquè suposaria un cost valorat

del camp de futbol de

en molt més de 150.000 €.

La Plana.
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