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QUATRETONDA PARTICIPA
Introducció.
El Govern de Quatretonda ha establert la regeneració́ democràtica com un dels seus pilars
bàsics. Regeneració́ democràtica que passa per donar veu als ciutadans i ciutadanes i aproparapropar
los a la pressa de decisions. Per tal de complir amb este objectiu, i com
com ja vam fer en setembre
del 2015 per a saber a què destinar els diners provinents del Pla d’Invesions Financerament
Sostenibles, va a dur-se
se a terme un procés de participació ciutadana per a què els veïns
decidisquen on es destinaran els diners provinents
provinents del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS)
de la Diputació de València. S’estima que l’import ascendirà aproximadament a uns 85.000€, tot i
que encara no és la xifra oficial ni exacta ja que aquesta subvenció encara
encara no ha estat publicada
al BOP i a més, a aquest import
rt se li ha de restar el cost de fer ninxos en el cementeri.
Els ciutadans decidiran al voltant dels projectes que proposen els veïns i el departament tècnic de
l’Ajuntament accepte com a viables i s’ajusten a les condicions que estableix la Diputació en la
subvenció del Pla Provincial
incial d’Obres i Serveis (PPOS) i entre les dos possibilitats que hi ha
d’ubicar el centre de salut.
La Ciutadania decideix directament sobre les inversions municipals.
Quatretonda Participa pretén aprofundir en la participació real i efectiva de la ciutadania.
Els veïns i veïnes han de fer propostes i enviar-les
enviar les utilitzant el formulari que està penjat a la web
www.quatretondaparticipa.com

i

enviar-lo
lo

per

correu

electrònic

a

participaciociutadana@quatretonda.org o entregar-lo
lo per registre d’entrada en l’Ajuntament de
Quatretonda.
Aquestes propostes seran analitzades per l’Oficina tècnica per tal de comprovar que, de manera
estimativa, no superen els límits establerts per projecte, que s’ajusten als requisits i la viabilitat
d’aquestes. S’ha previst que cada projecte no pot tindre un
un cost estimat superior a 86.138 euros,
iva inclòs.
Posteriorment seran els ciutadans i ciutadanes els que es pronuncien sobre quins projectes
consideren prioritaris. La informació al voltant dels projectes es podrà consultar a la web
www.quatretondaparticipa.com,, als llocs habilitats per a l’emissió del parer de la ciutadania, així
com als diferents mitjans de comunicació.
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Pregunta:: A què vols que es destinen els diners provinents del PPOS? S’ha de votar un
màxim de dos propostes entre totes les presentades que s’ajusten als requisits establerts.
PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

COST
APROXIMAT

Eliminar les escales i les portes, tapiar el buit que quedaria,
Eliminació
de
les
alçar tot el mur a una altura raonable i col·locació de tanques
escales del parc Enric
20.000€
per a evitar o fer més difícil que puguen llançar deixalles al
Valor
Camp de Futbol. El Camp quedaria tancat pels quatre costats.
Acabar la rehabilitació
Rehabilitar el carrer Les Eres (fins el carrer 1 de maig)
del carrer les Eres.
Millora
públic

enllumenat

50.000 €

Millora de l’enllumenat en la nova rotonda de l’encreuament
entre els carrers la Pau i Sanchis Guarner, així com el camí fins 25.000€
el carrer del raspallot.

Rehabilitar el gimnàs del poliesportiu ha que sols s’han canviat
Rehabilitar el gimnàs
en els últims
ltims anys els rajols del pis i les finestres i les portes 45.000 €
del poliesportiu
estan trencades i a més, els vestuaris estan vells i obsolets.
Jocs infantils en la Fer una xicoteta zona de jocs infantils en la Plaça de la
6.000€
plaça de la Constitució Constitució
Acabar de rehabilitar Canviar les finestres del corredor de l’escola d’adults que
10.000 €
l’escola d’adults
queden a la part del C/ Crist de la Fé.
Tanatori municipal

Construcció d’un tanatori municipal

70.000 €

Adquirir elements que ajuden a controlar les plagues de manera
Restauració ecològica que es produïsquen els productes fitosanitaris (caixes niu per a
3.000€
estratègica
aus insectívores, rates penades i falcies, hotels d’insectes i
pòsters de fusta).
Observatori
naturalesa

d’aus

i Adequar i construir observatoris en llocs determinats per poder
12.000€
veure la naturalesa en tot els seu esplendor.

Condicionament zones
enjardinades de davant
Enjardinar davant de la caserna de la Guardia Civil
de la caserna de la
Guardia Civil

30.000€

Arbres i pèrgola en el Plantar arbres que facen ombra en el perímetre de l’escola.
15.000€
CP Rafael Altamira
Posar un cobert entre la porta i la part coberta de l’escola.
Circuit de motocros i Fer un circuit de motocros i per a bicicletes de trial en l’antic
10.000 €
trial
camp de futbol.
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Qui pot participar?
Podran participar en aquest procés
procé aquelles persones majors de 18 anys empadronades a
Quatretonda, d’acord al padró de data 17/04/2016.
17/04/2016
On es participa?
Per tal de facilitar la participació de la ciutadania es podrà manifestar el parer de cadascú a les
següents
ents instal·lacions municipals:
•

Ajuntament: De dilluns a divendres de 9 a 14h i dimecres de 16 a 18h.

•

Biblioteca. De dilluns a divendres
di
de 9 a 13h i de 16 a 20h.

Es podrà votar per Internet?
Si, mitjançant
ant una plataforma d’Internet i amb un sistema de votació́ telemàtica
telemà
accessible des de
qualsevol ordinador o dispositiu mòbil.
m
A la web www.quatretondaparticipa.com, s’haurà d’introduir prèviament
viament el DNI a la casella que
s’indique. Per cada línea
nea IP es podran efectuar 3 votacions. A més a més, s’enviarà un SMS al
mòbil que s’introduisca i un número de telèfon sols podrà rebre un sms. Aquelles persones
per
que
descobrisquen que algú ha
a suplantat la seua identitat o vulguen rectificar el seu vot, han de
dirigir-se
se a qualsevol dels punts de votació
votaci ubicats als edificis municipals
als i demanar a la persona
encarregada l’anul·lació del vot emès
emès i la voluntat de tornar a votar, presentant el seu
s DNI.
Inici i final de la votació.
S’ha establert un període de votació que començarà, via Internet, a les 0:00 hores del dia 11
d’abril de 2016 i conclourà el dia 17 d’abril a les 23:59 hores. Físicament es podrà votar de l’11 al
15 d’abril a les seus
us habilitades, dins del seu horari d’obertura.
d’obertura
El resultat de la votació.
Es farà públic a la web quatretondaparticipa.com només concloga el període de votació,
votació a les
0:00 hores del dia 18 d’abril, tot i que els resultats oficials es donaran a conèixer el dia 18 d’abril
al matí.
S’executaran aquelles propostes més votades fins a cobrir el pressupost màxim establert en
aquesta convocatòria. En el cas que per l’ordre de votació s’havera d’executar una proposta,
proposta però
3

AJUNT
AJUNTAMENT
DE QUATRETONDA
CIF: P4610600A AUSIAS MARCH, 5 C.P. 46837
TEL: 962 264 571 FAX: 962 265 803
e-mail: participaciociutadana@quatretonda.org
www.quatretondaparticipa.com

amb aquesta es supere l’import màxim de la subvenció,
subvenció s’estudiarà cada cas,
cas i bé, s’executaria la
següent més votada i que entre dins del pressupost o,
o, depenent de l’import, es faria en varies
fases o la diferència l’assumiria l’Ajuntament sempre de conformitat amb l’estudi econòmiceconòmic
financer d’Intervenció corresponent..
corresponent.

Quatretonda, 05 d’abril de 2016

La Regidora de Participació Ciutadana
Aina Benavent Giménez
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