VOTACIÓ PROPOSTES
Votació d’un màxim de 3 propostes entre les 15 que han accedit a
la fase de votació final
DNI (8 dígits + lletra), NIE (X,Y o Z + 7 dígits + lletra) o passaport:
Data de naixement (dia/mes/any):
¨¨ 1. Xarxa de vòlei a la zona de Riuet de la Platja Gran

Pressupostos participatius 2018
Què són els pressupostos participatius 2018 i què
decidim?
Aquesta és la primera edició dels pressupostos participatius promoguts per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Una iniciativa
d’aprofundiment democràtic a través del qual els ciutadans i ciutadanes podreu decidir de manera directa en què invertir 150.000€
de la partida d’inversions del pressupost municipal de l’any 2018.

¨¨ 2. Font al Parc dels Estanys de Platja d’Aro

Qui ha fet les propostes que ara votem?

¨¨ 3. Cistelles metàl·liques de corfbol a la zona de Riuet de la Platja Gran

Totes les persones que viviu i/o treballeu al municipi heu tingut
l’oportunitat de proposar les idees i projectes en matèria d’inversions que heu cregut més convenients.

¨¨ 4. Cistelles de corfbol a Can Nitus de Castell d’Aro
¨¨ 5. Coberta a l’entrada de l’escola Vall d’Aro de Castell d’Aro
¨¨ 6. Bancs a l’Avinguda de Fanals de Platja d’Aro
¨¨ 7. Millora de l’accés a Roques Martines a Castell d’Aro
¨¨ 8. Instal·lació d’una pista de petanca al final de l’Avinguda Ridaura
de Platja d’Aro
¨¨ 9. Punt de gir a l’avinguda central del Parc d’Aro a Platja d’Aro
¨¨ 10. Millora de la climatització del Servei Municipal de Distribució
d’Aliments a Platja d’Aro
¨¨ 11. Millora de l’accessibilitat dels vianants al voltant de la rotonda de
la Rosa dels Vents a S’Agaró
¨¨ 12. Instal·lació d’un parc de lleure per a gossos a s’Agaró (zona verda c/Gironès amb c/ Selva)
¨¨ 13. Equip de so per a entitats
¨¨ 14. Zona de pas segura per creuar l’Av. de S’Agaró (riu Ridaura)
¨¨ 15. Cobertura de l’escenari de la Plaça Major a Platja d’Aro

Les propostes rebudes (270 en total) es van analitzar tècnicament.
Posteriorment, en una jornada participativa oberta a tota la ciutadania, es van escollir d’entre les propostes vàlides, les 15 que es
posen a votació (una de les accions ha quedat fora)*

Qui pot votar i quines dades es necessiten per fer-ho?
Poden votar totes les persones que hagin complert els 16 anys
abans de 2018 i que estiguin empadronades al municipi abans de
l’1 de juliol de 2018.
Només es necessita el número de DNI (8 dígits+lletra) o, en el cas
de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra)
o el passaport (si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de
passaport com es va introduir en el registre d’empadronament de
l’Ajuntament). També haureu d’indicar la vostra data de naixement.

Quantes propostes es poden votar?
De les 15 propostes que han accedit a la fase de votació final es
poden votar 3 com a màxim.

Fins quan es pot votar?

NOTA LEGAL

El període de votació comença el dilluns 10 de setembre i finalitza
el diumenge 30 de setembre (ambdós inclosos).

Tant el vot com les dades del padró són confidencials. Només s’utilitzarà el número de
DNI i la data de naixement per comprovar l’empadronament.

Com es pot votar?
En línia mitjançant el lloc web: http://participa.platjadaro.com
• Podeu utilitzar els punts d’accés a internet ubicats a:
ËË Oficina de Turisme · Platja d’Aro
ËË Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
ËË Oficina d’Atenció al Ciutadà · Platja d’Aro
ËË Oficina d’Atenció al Ciutadà · Castell d’Aro
ËË Ca La Generosa (edifici TVCB i Correus) · S’Agaró
• Omplint la butlleta adjunta i dipositar-la a les urnes ubicades a:
ËË Ajuntament · Platja d’Aro
ËË Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
ËË Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
ËË Escola Els Estanys i Fanals d’Aro · Platja d’Aro
ËË Oficina d’Atenció al Ciutadà · Castell d’Aro
ËË Escola Vall d’Aro i IES Ridaura · Castell d’Aro
ËË Ca La Generosa (edifici TVCB i Correus) · S’Agaró
ËË Estand mòbil
>>Platja d’Aro
ËË Divendres 14 i 21 de setembre · Mercat municipal · 10-12 h
ËË Dijous 20 de setembre · Escola Fanals d’Aro (inici i cloenda jornada)
ËË Dijous 27 de setembre · Escola Els Estanys (inici i cloenda jornada)

>>Castell d’Aro
ËË Dilluns 10 de setembre · Plaça Poeta Sitjar · 16-19 h
ËË Dimarts 18 de setembre · Plaça Poeta Sitjar · 17.30-19 h
ËË Dimecres 26 de setembre · Escola Vall d’Aro (inici i cloenda jornada)

>>S’Agaró
ËË Dissabte 22 de setembre · Av. de la Platja · 12-14 h

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter
personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb la finalitat
de recollir les votacions dels pressupostos participatius. Per exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar presencialment
a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja
d’Aro (Girona).
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present
autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Participació Ciutadana responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, i
seu Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i gestionar els serveis
i els activitats que s’organitzen. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones i seran conservades per la duració d’aquests processos.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se,
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en
Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de
Protecció de Dades, o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades
d’aquesta entitat en el correu electrònic participa@platjadaro.com

IMPORTANT
Totes les persones amb dret a vot només poden fer-ho una sola vegada. Si es vota
en línia i també dipositant una butlleta a les urnes, únicament serà vàlid el vot emès a
traves d’internet. Si es desa més d’una butlleta a les urnes només es comptarà el vot
de la primera que sigui comptabilitzada (sempre i quan no s’hagi votat a través d’internet). El sistema de votació en línia no permet votar més d‘una vegada. Suplantar la
identitat d’altri a l’hora d’emetre un vot pot ser constitutiu de delicte.
* La proposta de les cistelles de corfbol a la Plaça Josep Irla de Platja d’Aro, ha quedat
fora ja que una vegada aprovada s’ha vist que tècnicament no és viable.

VOTACIÓ FINAL DE PROPOSTES
Del 10 al 30 de setembre de 2018
http://participa.platjadaro.com

PROPOSTES

8. Instal·lació d’una pista de
petanca al final de l’Avinguda
Ridaura de Platja d’Aro

12. Instal·lació d’un parc de lleure per a gossos a s’Agaró (zona
verda c/Gironès amb c/ Selva)

Adequació d’una tercera pista de petanca al final de l’avinguda per assumir
el gran nombre de jugadors que hi ha
a l’estiu.

Entorn amb tanca, accés amb doble
porta, mobiliari urbà, font i dispensador de bosses.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

23.000 €

8.500 €

22.300 €

1. Xarxa de vòlei a la zona de
Riuet de la Platja Gran

5. Coberta a l’entrada de l’escola Vall d’Aro de Castell d’Aro

9. Punt de gir a l’avinguda central del Parc d’Aro a Platja d’Aro

13. Equip de so per a entitats

Compra i instal·lació de dos suports
sobre una base de ciment per sostenir
una xarxa de vòlei a l’extrem sud de la
platja (es retirà durant l’hivern).

Instal·lació d’un sistema per a la millora
de l’ombreig a l’accés principal al centre escolar.

Construcció d’un punt de gir (rotonda
petita) al carrer Santiago Rusiñol, al cor
del centre comercial i d’oci per evitar
infraccions i incrementar la seguretat
de l’encreuament.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

1.500 €

32.000 €

48.000 €

2.500 €

2. Font al Parc dels Estanys
de Platja d’Aro

6. Bancs a l’Avinguda de Fanals
de Platja d’Aro

14. Zona de pas segura per creuar l’Av. de S’Agaró (riu Ridaura)

Instal·lació d’una font pública d’aigua
potable dins el parc, al costat del camí
per a vianants.

Compra i instal·lació de bancs per a
vianants com a complement dels actuals.

10. Millora de la climatització
del Servei Municipal de Distribució d’Aliments a Platja d’Aro

Pressupost aproximat:
4.500 €

3. Cistelles metàl·liques de corfbol a la zona de Riuet de la Platja Gran

Votació d’un màxim de 3 propostes entre les 15 que han accedit a
la fase de votació final.
Si utlitzeu la butlleta adjunta, marqueu les vostres opcions, retalleu-la i deseu-la en una de les bústies que trobareu a diversos
espais municipals o en els estands mòbils.

4. Cistelles de corfbol a Can Nitus de Castell d’Aro
Conversió de la pista gran de les instal·
lacions esportives en un camp reglamentari de corfbol, retirant les cistelles
de bàsquet i les porteries.

Adquisició d’un aparell que respongui
a les necessitats bàsiques de les associacions perquè puguin utilitzar-lo en
les seves activitats.
(no substitueix el lloguer d’equipament
per a concerts o grans esdeveniments)

Instal·lació de ventiladors al sostre interior de la nau per millorar el benestar
de treballadors, voluntaris i usuaris del
servei.

Creació d’un pas de vianants amb la
instal·lació d’un semàfor i la construcció d’una rampa-escala consensuada
amb el Consorci de les vies verdes per
donar continuïtat al carril bici.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

1.500 €

70.000 €

79.500 €

7. Millora de l’accés a Roques
Martines a Castell d’Aro

11. Millora de l’accessibilitat dels
vianants al voltant de la rotonda
de la Rosa dels Vents a S’Agaró

15. Cobertura de l’escenari de
la Plaça Major a Platja d’Aro

Instal·lació de dues cistelles de corfbol
sobre una base de ciment per sostenir-les, a l’extrem sud de la platja.

Neteja del camí que condueix fins a
aquest espai de Les Gavarres i col·locació d’indicadors per senyalitzar-ne
l’itinerari.

(es retiraran durant l’hivern)
Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

2.500 €

2.500 €

120.000 €

21.000 €

Creació d’un itinerari accessible a la
rotonda, millorant l’accés als passos
extistents, creant-ne un de nou i amb
una possible instal·lació de semàfors.

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

Instal·lació permanent aprofitant l’estructura actual existent.

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Pressupostos Participatius 2018
T 972 818 341 · participa@platjadaro.com

participa.platjadaro.com www.platjadaro.com

