Propostes vàlides
Nº

Proposta

Cost aproximat

1

Fer un pump track a la zona esportiva

100.000 €

2

Pista de pàdel

100.000 €

3

Fer un buc d'assaig per a la gent que té grup música. Així no molestaran ningú

100.000 €

4

Posar sistemes de protecció solar als parcs infantils

50.000 €

5

Habilitar un pipican o parc per a gossos

20.000 €

6

Condicionar i enjardinar la rotonda que decideixi l'equip de govern, com per exemple Can Quartos
o la primera a l'arribada sud de la Jonquera

100.000 €

7

Instal·lar escultures a les rotondes i places del poble

50.000 €

8

Fer un skatepark per poder practicar diferents esports sobre rodes com l'skate, bicis, patinets,
patins en línia... I crear al poble una zona on petits, joves i grans aficionats a aquests esports
puguin practicar-los lliurement

100.000 €

9

Creació de pàrquings segurs per a bicicletes

50.000 €

10

Habilitar més parcs infantils al poble

100.000 €

11

Plaques fotovoltaiques en edificis públics perquè l’Ajuntament generi part del seu consum de llum

100.000 €

12

Posar més jardineres al poble

25.000 €

13

Instal·lar un parc infantil d’aigua (font amb sortidors al terra) per refrescar-se i jugar-hi a l’estiu

80.000 €

14

Wi-fi a les places i zones públiques

50.000 €

15

Instal·lació de WC públics i la senyalització corresponent

100.000 €

Propostes desestimades
Nº

Proposta

Motius de desestimació

1

Carrils bici en diverses zones del poble

Aquesta proposta no és viable des del punt de vista
tècnic perquè els carrers de La Jonquera són massa
estrets

2

Realización de un largometraje en el municipio de La Jonquera con
actores y figurantes de La Jonquera. Película de acción, amor,
emoción. Nombre de la película: “Santos y Diablos”. Proyecto listo
para ser ejecutado

Tot i ser interessant, aquesta actuació no encaixa
dins del capítol d’inversions i no pot formar part de la
votació final

3

Instal·lar punts de recollida de piles, bombetes, carregadors i altres

Ja existeixen punts de recollida suficients en
diferents zones del municipi (CAP, Sala La Societat i El
Portús). En aquest sentit, tècnicament no es
considera necessari tirar endavant aquesta actuació

4

Fer tancaments de fusta tractada en els grups de contenidors que hi
repartits pel poble. Fins que s'acabi el pressupost de 100.000 €

Aquesta acció ja està previst incloure-la en el nou
contracte de gestió dels residus urbans

5

Soc veïna del carrer Prat de Malagrava i Sant Pere del Pla de l'Arca.
Disposem d'un petit racó per la canalla del veïnat amb 2 gronxadors i
un "pujaibaixa" molt deteriorats i fets malbé. M'agradaria que
l'Ajuntament invertís en l'ampliació d'aquest petit espai -pràcticament
a cada casa hi ha mainada petita- i renovés "les joguines" que hi ha, ja
que són poques i molt deteriorades. Es podria millorar amb una "casa
tobogan multifuncional" tipus com el que hi ha a la llar d'infants i uns
gronxadors "olla" nous. Un petit sorral també seria molt divertit pels
més petits, però sempre protegit amb tanques perquè no sigui el
pipican del veïnat

L’Ajuntament ja té previst tirar endavant un projecte
que recull aquesta demanda i, per tant, no cal
incloure la proposta en la votació final

6

Poner un semáforo en la incorporación de la N-ll (desde la Avinguda
Miquel Martí i Pol)

La N-II no és de titularitat municipal i, per tant,
l’Ajuntament no té competències per intervenir-hi

7

Els jonquerencs només podem gaudir de la nostra piscina municipal
durant aproximadament dos mesos i mig a l'any. És una llàstima. Crec
que s'hauria de valorar la possibilitat de destinar els diners destinats
als pressupostos participatius perquè la Jonquera disposi d'una piscina
climatitzada o bé per convertir la piscina actual en una piscina coberta
Tot i ser atractiva, malauradament aquesta proposta
a l'hivern. S'hauria de demanar a alguna empresa especialitzada en el
supera de molt el pressupost de 100.000€ i, per tant,
tema la manera de disposar d'una coberta desmuntable i d'un sistema
no pot formar part de la votació final. Tot i així,
d'escalfament de l'espai interior, així com de l'aigua que permetés l'ús
l’Ajuntament és conscient d’aquesta demanda
de la piscina municipal a l'hivern. Crec que el fet de disposar d'una
piscina coberta a la Jonquera afavoriria la creació de programes
esportius per a persones de totes les edats, fomentant conductes
saludables en la població a partir de l'esport, ampliant les ofertes
d'activitat física i esportiva que ofereix el municipi als seus habitants

8

Más controles policiales por las noches y por la calle del centro
(también durante el dia) para que se pueda salir a pasear
tranquilamente sin “miradas” raras o situaciones incómodas

Aquesta actuació s’emmarca en les tasques del dia a
dia dels cossos policials i, per tant, no encaixa dins
del capítol d’inversions. No obstant, la seguretat és
una de les prioritats més importants de l’Ajuntament
i ja s’està treballant en aquest sentit

9

Reduir impostos. Exemple: el manteniment d'un nínxol a La Jonquera
és un 37% més elevat que a Figueres. Si això no fos possible, fer una
ajuda al lloguer per a persones en estat d'exclusió social amb un
empadronament mínim d'anys

Aquesta actuació no encaixa dins del capítol
d’inversions i no pot formar part de la votació final,
però des de l’Ajuntament s’analitzarà igualment la
seva viabilitat

10

Adaptar el poble a les cadires de rodes, eliminant totes les barreres
arquitectòniques

Totes les obres noves ja es realitzen seguint criteris
d'accessibilitat. I pel que fa a les barreres
arquitectòniques existents, des de l’Ajuntament ja
s’està treballant per anar eliminant-les poc a poc

11

Construir habitatge de protecció oficial

Malauradament aquesta actuació supera en escreix
els 100.000€ i, per tant, no pot ser inclosa en la
votació final

Pista de pàdel coberta

La construcció d’una pista de pàdel coberta supera
els 100.000€, però s’ha inclòs entre les propostes
finalistes la construcció/habilitació d’una pista
descoberta

13

Poda dels plataners del carrer Carles Bosch

La poda dels arbres del municipi forma part dels
treballs de manteniment que realitza de forma
regular l’Ajuntament. En aquest sentit, ja existeix un
calendari de poda ja establert

14

Instal·lació de senyalització exterior als espais municipals que
disposen de lavabos públics, indicant-ne l’horari d’ús

Tots els espais públics municipals tenen els WC
oberts en l'horari d'obertura de l'equipament. Tot i
així, s'ha inclòs entre les propostes vàlides una de
consistent en la instal·lació de WC públics

Construir més espais per aparcar el cotxe

Ja existeix la previsió d’habilitar un nou pàrquing
públic al c/ Albera, les obres del qual començaran en
breu. En aquest sentit, es considera que aquesta
necessitat ja quedarà coberta

12

15

