PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 2018

PROPOSTES DESCARTADES
Les 151 propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria
no han passat el triatge perquè no s’ajusten plenament a
les normes del procés. En cadascuna d’elles s’expliquen
els motius.
A nivell general però podem dir que aproximadament el
32% d’aquestes propostes excedeixen el pressupost
destinat de 150.000 €, 16 % no son viables tècnicament,
14% no són inversions, 6% no són compatibles amb la
normativa vigent, 7 % requereixen de major concreció i el
25% restant s’han descartat per altres motius
(fonamentalment perquè requereixen del pagament de
contribucions especials, perquè requereix d’un estudi o de
manteniment posterior).
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1.-CARRERS, VORERES, CONTENIDORS, ENLLUMENAT,
ACCESSIBILITAT I MOBILITAT EN GENERAL
4
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Seguretat
Rotonda i pas de vianants
Últimament la gent no fa cas ni del pas de vianants ni
rotondas per això voldria o badens o pintura 3D o algo que
puguin baixar la velocitat i sobre to de nit. Gràcies
Castell-Platja d’Aro
Manca de concreció de la proposta, al no parlar d’un punt o
carrer concret no es pot valorar. Es te en compte com
aportació i reflexió.

104.1
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Millora d’espai públic
Millora la imatge d’un punt que és a tocar del carril bici i del
pavelló municipal. La quantitat d’arbustos/arbres que
creixent sense cap control, a part de donar una imatge de
poble ben bruta, fa que la gent que vagi amb cotxet o gent
gran hagi de baixar.
Netejar i fer la vorera que va del carrer casino a l’avinguda
del carrilet
Carrer casino
Es considera com a descartada la proposta de fer la vorera
i es separa la proposta de netejar (104.2).
La vorera l’ha de fer el particular que confronta amb el
carrer.
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154
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Millores arquitectòniques per minusvàlids
Adaptar al màxim d’espais del poble per a persones amb
mobilitat reduïda.
Tot i que les principals àrees del poble estan habilitades
per a persones amb mobilitat reduïda hi ha carrers on les
voreres són estretes o estan fetes malbé i no hi passa una
cadira de rodes per exemple. Destinaria el pressupost a
ampliar voreres i adaptar-les al màxim a persones amb
mobilitat reduïda convertint el municipi en un poble el
màxim d’adaptat possible a aquestes persones.
Diversos carrers del poble
La proposta excedeix del pressupost dels 150.000 euros
S’està tenint en compte aquesta recomanació amb
l’objectiu de millorar l’accessibilitat, tant en els nous
projectes d’urbanització com en els projectes de millora de
les voreres i accessos.

159
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Repaso de los pasos de peatones
Resolver los possibles problemas de seguridad para
personas con minusvalias a la hora de desplazarse por el
municipio con todas las garantias de no sufrir un accidente
que se incrementa con sus problemas individualizados de
movimiento o de reconocimiento
Revisar todos y cada uno de los pasos de peatones del
municipio para detectar y posteriormente solucionar los
posibles problemas de seguridad que puedan ocasionar
por sus deficiencias estructurales de construcción o de uso
Todos los núcleos y los pasos de peatones que hay
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
S’està tenint en compte aquesta recomanació amb
l’objectiu de millorar l’accessibilitat, tant en els nous
projectes d’urbanització com en els projectes de millora de
les voreres i accessos.
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195
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Pas subterrani peatonal i carril bici
Ja el teniem i volem el pas que hi havia
Fer el pas sota l’avinguda s’Agaró per accedir com abans,
es una de les propostes més demanades del barri, cal
tenir-la en compte
Avinguda ridaura cap al skate parc
La proposta excedeix el cost, a més a més la proposta no
es pot portar a terme actualment ja que el pont actual s’ha
d’enderrocar i construir un nou pont segons la normativa.
Aquesta actuació es competència de la Generalitat.
Amb el nou pont es construirà el pas subterrani.
L’accés peatonal i amb bicicleta està garantit actualment
per la part superior del pont.

40
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada

Passeig Riera s’Agaró
Acumulació de brossa i continues riades i desbordaments
de la riera
Es un projecte que fa temps que se’n parla. Convertir la
riera en un passeig fins la platja de Sant Pol. La riera passa
per travessia de la Selva
S’Agaro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
Una actuació sobre la riera es competència de l’ACAS

145
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada

Unir zones del barri i poble
Formar una passarel·la no contemplada en cap projecte
per unir la bòvila amb els col·legis.
Veiem una gran inmovilitat peatonal entre diferents punts
del poble, aquest es important, tant per la mainada que vol
anar al col.legi com a l’skate, han de passar per la carretera
amb el perill que comporta
Unir carrer Tosses amb carrer Paris
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
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102
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Comunicar port d’Aro amb el municipi
Comunicar port d’Aro amb el municipi
Posar una passera de fusta tipus baixada platja
minusvàlids des de la Creu Roja fins connexió carretera
club nautic.
Zona del riu Riudaura
Descartada per tècnicament no viable, ja que no es pot
posar passarel·la que fos suficientment resistent per
garantir l’accessibilitat en la desembocadura.

93
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Ponts peatonals
Vull un pont/passarel·la per poder allargar el Passeig fins al
Port Esportiu
Ens trobem en que la població envelleix molt ràpid. Tenim
un municipi on es fàcil passejar, ja que estem arran del mar
i la platja gran és molt llarga. Són moltes les persones
senior que ens visiten, que millor doncs que tenir-ho tot bé.
I una és el Passeig Marítim, amb més controls en la
desmesurada ocupació que fan els bars7restaurants, en el
paviment (crec que s’hauria d’arrencar i fer tot nou per
trams i anys) sobretot (urgent ja) un pont sobre el ridaura
per persones i bicicletes. Que el Passeig (mitjançant un
pont sobre el Ridaura – tal com han fet en varis llocs als
Aiguamolls de l’Empordà) els/ens permetria allargar la
passejada, disfrutar dels aiguamolls i del port i segur que
agradaria molt i seria de l’agrad de tothom
Passeig marítim – riu ridaura
La proposta excedeix del pressupost de 150.000 euros.
Pertany a una altra administració la realització del pont,
amb qui l’Ajuntament manté converses per a que es porti a
terme.
S’està elaborant un reglament nou per l’ocupació del
Passeig Marítim.
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17
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Ponts peatonals
poder creuar el riu per més llocs que els actuals
Poder creuar el riu per més llocs que els actuals, ja que
queden molt separats els uns dels altres, construint dos
ponts peatonals, un entre l'Avinguda s'Agarò i el carrer
Tramuntana i un altre entre Platja d'Aro i Castell, per poder
afavorir la zona i la interconnexió esportiva i de caminar.
Platja d'Aro i Castell d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
El poum preveu la construcció d’un pont peatonal, entre
l’avinguda s’Agaró i el Passeig Marítim.

269
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

vorera de Castell d'Aro a Platja d'Aro
poder anar caminant entre els dos municipis per una vorera
construcció d'una vorera de Castell d'Aro a Platja d'Aro.
Habilitar una vorera que uneixi els dos nuclis des del carrer
amadeu Vives al carrer d'Eugeni d'Ors, en els dos sentits
Carrer amadeu vives a carrer eugeni d’ors
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
S’està estudiant com garantir aquesta connexió a peu entre
els dos nuclis

25
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Millora accesibilitat Galerias Neptuno
Reduir els tres graons i col·locació d'una ramps.
Accessibilitat amb cotxets i cadires de rodes
Al final del edifici Cliper i inici accés a les galeries Neptuno
hi ha graons que dificulten l'accés a les galeries
Galeries Neptuno
Tècnicament no es viable treure els 3 graons ja que hi ha,
massa desnivell entre la quota de les galeries i la del
carrer. S’està millorant l’accessibilitat de les galeries en el
seu conjunt

236
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Anivellar el passeig del mar
Anivellar el passeig.
Anivellar el passeig perquè sigui més segur transitar per tot
tipus de colectius. Persones amb mobilitat reduïda,
persones grans, etc.
Passeig
La proposta excedeix el pressupost de 150.000 €
S’està estudiant com millorar el passeig marítim.
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96
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Passeig Marítim Llis
Que la gent del poble i rodalies, no tinguem que anar fins a
Sant Antoni de Calonge per poder patinar, o fer una
passejada en família i que els nenes puguin anar amb
patinet, patins, bici etc Ja que amb el paviment que hi ha
ara no es possible fer-ho
Canviar el paviment del Passeig marítim, fer un terra llis
com el passeig marítim de Sant Antoni de Calonge, no
caldria canviar tot el paviment si no només la zona que esta
tocant la sorra amb una amplada d'un parell de metres mes
o menys i que s'allargués tot el llarg del passeig. I si fos
possible es podria allargar fins el port posant un pont, ja
que aquella zona esta molt abandonada i podríem donar-li
un bon us. Moltes gràcies
Passeig Marítim
La proposta excedeix el pressupost de 150.000 €
S’està estudiant com millorar el passeig marítim.

128
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

mejorara paseo maritimo
las baldosas del paseo maritimo estan mal y la gente se
cae. Se ve muy mal comparado con los pueblos del
alrededor
cambiar el pavimiento del paseo maritimo
Passeig Maritim - Riu Ridaura
La proposta excedeix el pressupost de 150.000 €
S’està estudiant com millorar el passeig marítim.

231
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Branques de jardins
Transitar per les voreres sense esgarrapades amb camí
lliure
Treure brancada de jardins particulars que emplenen
voreres
Carrers amb jardí donat als carrers
Mantenir les voreres lliures es responsabilitat dels
particulars.
Malgrat tot, l’ajuntament pot intervenir per que actuïn. Si hi
ha un carrer o una zona concreta es pot fer saber via
instància.
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216
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

vies verdes
acumulació d'aigua de pluja sota de la carretera en direcció
a Castell d'Aro
vull dir: el pont que trobem després dels estanys, caldria fer
un desguás perquè els aigües no hi quedesin estancades i
s'aboquessin al ridaura
platja d'aro
No es pot actuar ja que no es competència municipal.
L’Ajuntament està estudiant amb l’ACAS una solució
Técnica a aquesta problemàtica.

135
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

millorar les voreres del poble
les voreres estan en mal estat, les rajoles gastades, brutes
del pas de la gent, sobretot en zones a on hi ha restaurants
mejorar las aceras por tramos nuevos, no con parches, y
cambiando las losas. Cuando se hace por tramo
aprovechar para mejorar la instalaciones de cables y
servicios. Para cuando se abra se aproveche para no tener
que volver a abrir muchas veces. Se ha hecho asi en
valladolid
tot el poble
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’Ajuntament destina un pressupost anual de 500.000 € per
arreglar voreres. S’està estudiant el tipus de Lloses que
s’instal.len per si es pot millorar.

230
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

mejora del camino costero platja d'aro-sant antoni
muy mal estado, peligroso por falta mantenimiento y
acomodacion
hacer arreglo i ampliar el ancho para poder usarse sin
dificultad ni riesgo. La belleza del litoral es muy atractivo y
mas cercano a una platja que lo de s'agaró
No es competència municipal.
Tècnicament no es viable fer una ampliació, perquè a un
costat es propietat privada, i a l’altre seria fer una
estructura flotant.
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3
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Peatonalització carrer Pineda de mar
Peatonalització del carrer Pineda de mar
Peatonalització del carrer Pineda de mar
Platja d’aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
La seva actuació implica contribucions especials en els
veïns.
S’està estudinat la vianització de diferents carrers, entre
ells el carrer Pineda de Mar

211
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

accés a la platja
actualment en tota la platja gran es col·loquen línies fustes
al terra per arribar a la platja, l'amplada i l'allargada són
insuficients
demanen que la tarima sigui més ampla ja que una cadira
de rodes han de fer molts equilibris per passar, també que
es posin fins l'aigua
Platja gran varis punts
La gestió i el manteniment de tarimes mes amples i fins a la
platja no es viable. Per diferents motius: la platja es
canviant, i la tarima enrotllable permet l’adaptació a les
diferents morfologies. La tarima fitxa dificulta la neteja de la
platja, i es molt més dificultosa treure-la en cas de
temporal.
Per a persones amb cadira de rodes es facilita l’accés des
del punt de socors de davant el carrer Miramar.

190
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

il.luminació eficient
apostar per canviar l’il·luminació amb plaques solars, no
podem quedar-nos darrera del bé comú que disposem
proposem anar canviant d’il·luminació principal amb
plaques fotovoltaiques, canviar-los a led es un estalvi però
tenim un bé preuat i gratuït, el sol, l' aprofitem?
Tècnicament no viable
Aquesta actuació no milloraria la petjada ecològica, ni
compensaria econòmicament per la inversió i adequació de
l’enllumenat que suposaria. Es podria fer l’actuació en
zones a on no arriba el cablejat elèctric. El que s’hauria de
realitzar, per a millorar la repercussió ecològica és la fons
de l’energia, i que aquesta fos d’una font amb menys
petjada ecològica.
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239
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

presencia de asientos públicos en el centro de platja d'aro
Manca de concreció de la proposta

213
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

papereres
canviar i col·locar noves papereres de reciclatge i amb
sabata per cigarretes, el poble fa pena
tenim fotos del fabricant però podeu escollin-ne d'altres, per
que hi hagi civisme han d’haver infraestructures vàlides per
tenir carrers més nets
tot el poble
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
En tot cas el suggeriment és tindrà en compte la propera
licitació de servei de neteja viaria.

131
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

mejorar la iluminacion del camino viejo a castell d'aro
camino del mercadona que hay hasta el camping vall d'aro
esta muy oscuro es un camino que se utilitza mucho para ir
de castillo a platja d'aro
alumbrar el camino viejo de castillo a platja d'Aro
cami vell a Castell d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros

18
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Reasfaltament carretera del Masnou
La quantitat de sotracs que hi han.
Arreglar la carretera del Masnou que està plena de sotracs
i algunes de les que se'n deriven. La proposta inclou passat
el Golf Costa Brava, que no se si és de Platja d'Aro o Sta.
Cristina, però també seria interessar millor la qualitat del
ferm.
Platja d'Aro i Castell d'Aro
Aquesta actuació no es pot contemplar, ates que esta dins
d’un polígon d’actuació urbanístic i requereix contribucions
especials per part dels veïns/es.
A més a més, la proposta excedeix dels pressupost de
150.000 euros
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24
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Voreres decents per al carrer Rafael casanoves
falta de voreres al carrer Rafael casanoves, imposibilitat de
caminar per elles, ja que són petites
eliminació de les places de parking del carrer Rafael
casanoves, ampliació de la vorera per que sigui transitable
per als vianants, eliminant els obstacles, deixant pas per a
vehicles però no aparcament
C/Rafael Casanoves (Platja d'Aro)
Aquesta actuació implicaria contribucions especials dels
veïns/es. Cal dir que s’està estudiant la possibilitat de
vianalitzar diferents carrers d’aquesta zona.

98
Títol
Necessitat
Descripció

Arreglar la calle Jose Maria girona

Ubicació

calle jose maria gironella

Descartada (motiu)

Manca de concreció de la proposta, per saber el que es
demana que s’arregli.
Segons quina millora, implicaria contribucions especials
dels veïns/es.

Títol
Necessitat

manteniments varis
Arreglar els vorals trencats degut a les arrels dels arbres
grossos dels carrers i avingudes tant de S'Agaró com de
Platja d'Aro
portar a terme cada any un bon manteniment
S'Agaró i Platja d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’Ajuntament destina cada any 500.000€ en reparació de
voreres, i s’està estudiant com fer millores perquè el
deteriorament no sigui tant ràpid.

107

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)
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114
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Mejora de espacios públicos
Arreglar todas las calles que tienen las aceras levantadas a
causa de las raíces de los arboles
Creo que se debería arreglar todas las calles que tienen las
aceras levantads a causa de las raíces de los arboles, esto
puede causar una grave caída que afecta a todos por igual
pero en nuestros mayores puede acarrear un grave
problema(Ej. Avda.S'agaro y calle. Roma)
Avda. S'agaro, Avda. Castell d'Aro, calle Roma
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’Ajuntament destina cada any 500.000€ en reparació de
voreres, i s’està estudiant com fer millores perquè el
deteriorament no sigui tant ràpid.

163
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

voreres
tenim actualment en el barri unes voreres inaccessibles, ni
per cotxets ni per minusvalids
proposem ampliar voreres que no tenen la messura mínima
d'amplada i treure obstacles que encara afecten més, el
seu pas
molts carrers que van a la platja
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
a més a més fer aquesta actuació implicaria contribucions
especials dels veïns/es.

229
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Endreçant carrers
El mal estat d'alguns carrers
Amb una recent trobada veïnal del nostre barri, vàrem
parlar que els nostres carrers es veuen bruts i sobretot
insegurs, la brutícia no es del terra, sinó del cablejat elèctric
desmanegat que tenim a les voreres, més el mal estat
d’alguns pòsters de fusta, que al mateix temps impedeixen
el pas de vianants, cotxets de nadons i de cadires de
rodes. Per aquest motiu, els veïns dels carrers passeig
Castell i mar i Mossèn Josep Cisterna de Castell d’Aro
proposem el soterrament o l’adequació de tot el cablejat
elèctric dels nostres carrers i la retirada dels pòsters de
llums si s’escau.
passeig castell i mar i mossen josep cisterna de Castell
d'Aro
Aquesta actuació implicaria una millora del carrer a on
s’haurien d’aplicar contribucions especials als veïns/es.
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9
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Parchear carretera subida can manel
Mantenir la carretera para vecinos y al mismo tiempo
tenerla operativa en caso de incendio
Parcheo con excedentes de asfalto todos los baches que
se han producció por uso y lluvias
Castell d'Aro
Aquesta actuació forma part del polígon d’actuació de Can
Manel, el que implicarà contribucions especials als veïns.

161a
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

seguretat dels vianants
crec que es una necesitat que almenys els mesos d'estiu el
carrer principal estigui tancat al transit al menys el tram de
la rotonda del Magic park fins l'altra rotonda del Mc
Donalds, millorem que els vianans passejin amb tranquilitat
i seguretat.
El carrer principal hauria de ser zona de vianans tot l'any ja
que te altres alternatives per al transit, les terrasses mes
grans, mes espai per passejar, zones ajardinades, casetes
per a mercats de productes de proximitat, etc.
avinguda de S'agaro
No és una inversió

144
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Centre peatonal
Disminuir el trànsit a l'avinguda s'Agaró
Tancar el trànsit per crear una zona peatonal a la part de
les botigues de l'Avinguda s'Agaró
Avda s'Agaró entre la rotonda de l'Ajuntament fins a la
rotonda del Magic Park
No és una inversió

130
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

mejorar el camino de ronda de platja d'aro a palamos, surt
a caball bernat
mejorar la seguridad del camino de ronda de caball bernat
a palamos
arreglar el camino, con balcones que permita mirar, ahora
no esta protegido y es peligroso
camí de ronda de Platja d'Aro
La competència per intervenir és de costes. És considera
que atenent que es un camí de ronda las condicions de
seguretat i de transitabilitat són les adequades.
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109
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Neteja i sanejament de Ridaura i rodalies
Neteja i sanejament del riu ridaura, especialment des del
pont que creua l'Avinguda s'Agaró amb l'avinguda Ridaura
Es lamentable l'estat en el que es troba ja que hi hem
observat tot tipus de brossa (des de carros de supermercat
fins a bicicletes fetes un desastre), rates i vegetació sec i
descontrolada. La nostra proposta passaría per eliminar
tota la vegetació "sobrant" y crear un sistema de
canalització fins a la desembocadura a mar, que a part de
que milloraría l'estetica de la zona, també evitaria
situacions perilloses tals com incendis o episodis
desagradables en cas de caure a la riera. Espero que
trobin d'ajuda la nostra proposta
Zona Ridaura
No es competència municipal, és competència d’ACAS
Eliminar tota la vegetació no és viable, atès que hi ha molta
vida en aquest indret, i fins i tot les neteges que es fan es
realitzen en el mes d’agost, finalitzat el període de niar els
ocells.
L’única vegetació que caldria eliminar és la canya
americana, i s’ha de respectar la balca que es pròpia de les
rieres.
Tot i no ser competència municipal, cada dos anys es fa
una neteja, i quan les condicions de la riera ho permeten, ja
que si hi ha excés d’aigua no es pot treballar amb
màquines.
Cal respectar l’ecosistema amb una actuació mínima que
només es justifica per garantir el desaguas del riu en el
supòsit que hi hagi riuada
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116
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Mejora de espacios públicos
Limpiar el río Ridaura y tener un buen mantenimiento de el
durante todo el año
Limpiar el río Ridaura y tener un buen mantenimiento de el
durante todo el año, es vergonzoso ver a la altura que
llegan las malas hierbas con carros de supermercados
tirados, etc. En caso de abundantes lluvias esto puede
causar un grave problema
Avda. S'agaro, Avda. Castell d'Aro, calle Roma
No es competència municipal, és competència d’ACAS
Eliminar tota la vegetació no és viable, atès que hi ha molta
vida en aquest indret, i fins i tot les neteges que es fan es
realitzen en el mes d’agost, finalitzat el període de niar els
ocells.
L’única vegetació que caldria eliminar és la canya
americana, i s’ha de respectar la balca que es pròpia de les
rieres.
Tot i no ser competència municipal, cada dos anys es fa
una neteja, i quan les condicions de la riera ho permeten, ja
que si hi ha excès d’aigua no es pot treballar amb
màquines.
Cal respectar l’ecosistema amb una actuació mínima que
només es justifica per garantir el desaguas del riu en el
supòsit que hi hagi riuada

202
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

elevación pasos peatones
inundacion per les plujes
elevar els pasos de vianants a l'avinguda Castell d'aro per
poder creuar en els dies de pluja
avinguda castell d'aro de 15 a 22
Tècnicament no es viable aquest tipus d’actuació, ha de ser
integral en un tram i és un carrer que no hi ha masses
problemes de velocitat.
El problema d’inundació d’aquest tram, es sol ventarà amb
pla director de sanejament d’aigües que finalitzarà al 2020
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237
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

facilitat de pas
aixecar el pas de zebra de davant de correus per facilitar el
pas quan s'inunda la carretera al ploure i al mateix temps
minorar la velocitat dels vehicles
davant de correus
Tècnicament no es viable aquest tipus d’actuació, ha de ser
integral en un tram i és un carrer que no hi ha masses
problemes de velocitat.
El problema d’inundació d’aquest tram, es sol ventarà amb
pla director de sanejament d’aigües que finalitzarà al 2020

42
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Ressalts a S'Agaró en concret a l'avinguda platja d'Aro
Excés de velocitat dels vehicles a l'avinguda Platja d'Aro.
Molts vehicles ni tan sols es respecten els passos de
vianants
Possar resalts als passos de peatons de l'avinguda Platja
d'Aro, almenys als de la zona comercial de S'Agaró
S'agaró, a l'avinguda Platja d'Aro
No es competència municipal ja que l’avinguda es una
carretera que depèn de la Generalitat.
Com ajuntament ha realitzat la petició a la Generalitat per a
poder fer el pas elevat i la resposta ha estat negativa

166
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Elevació de passos de vianants
Que els cotxes vagin més a poc a poc i no mullarnos al
ploure
Elevar els passos de vianants al carrer principal de s’agaró
per evitar qu els cotxes vagin molt ràpid i perquè quan plou
puguem creuar (sobretot a la zona del supermercat) sense
mullar-nos
S'Agaró
No es competència municipal ja que l’avinguda es una
carretera que depèn de la Generalitat.
Com ajuntament ha realitzat la petició a la Generalitat per a
poder fer el pas elevat i la resposta ha estat negativa
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111
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Reducir velocidad de los cotxes
Reducir la velocitat dels cotxes al carrer, ja han mort
algunes persones. Avinguda Platja d’Aro de s’Agaró dona
por passar pels pasos de peatons
Aixecar el pas de zebra per a reduir la velocitat dels cotxes,
i altres elements com radars per a reduir la velocitat.
S'Agaró
No es competència municipal ja que l’avinguda es una
carretera que depèn de la Generalitat.
Com ajuntament ha realitzat la petició a la Generalitat per a
poder fer el pas elevat i la resposta ha estat negativa

23.1
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Observacions

Descartada (motiu)

seguretat vial passatge s'Agoita
eivtar accidents ya que el stop se lo salta todo el mundo y
es el unico acceso de bajada de la zona
1.poner un resalto (quitar velocidad)en passeig s'agoita
amb c/vicenç bou 2. poner un espejo en vicenç bou frenta
cruce de passeis s'agoita
adjunta mapa
Es separa la proposta en dues:
23.1 posar el resalto
23.3 posar el mirall
Es descarta posar un resalto perquè no es viable
tecnicament posar un en carrers que fan baixada.

165
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Elements físics reductors de velocitat a la carretera que va
des de Castell d’Aro cap a s’Agaró
La manca de seguretat per els veïns i les veines de la
urbanització Les Meravelles. Guanyar amb la reducció de
velocitat dels vehicles. Ara hi ha perill i ja hi ha hagut
diversos accidents de vehicles que venen de la rotonda de
s’Agaró cap a Castell d’Aro .
Posar elements físics reductors de velocitat a la carretera
que va des de Castell d’Aro cap a s’Agaró
S'Agaró
No es competència municipal ja que l’avinguda es una
carretera que depèn de la Generalitat.
Com ajuntament ha realitzat la petició a la Generalitat per a
poder fer el pas elevat i la resposta ha estat negativa
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194.2
Títol

Adequacio i creacio passos de vianants i carril bici a la zona de
la rotonda Rosa dels vents
Necessitat
La rotonda "Rosa dels Vents" ubicada a la colina entre Platja
d'Aro i S'Agaro, és una conexio viaria entre diverses avingudes,
carrers i carreters. Aquest nus viari està pensat només per
cotxes (que per cert circul.len a tota velocitat sense respectar
els senyals).
Descripció Aquesta proposta planteja varies millores que impliquen una inversio
petita i duradera que proporcionalment aportarien una millora molt
notable a la qualitat de vida dels veins de la zona: -1º Creacio d'un
nou pas de vianants a la altura de la rotonda Rosa dels vents a la
altura de la confluencia amb avinguda Platja d'aro (actualment no hi
ha cap mena de pas de vianants en aquest punt) -2º Adequacio de
tots els passos de vianants existents en torn a la rotonda per tal que
un vianant caminant, amb un cotxet o cadira de rodes pugui creuar
els diversos vials de la rotonda sense barreres fisiques
arquitectoniques -3º replantejament del traçat dels passo de vianants
per tal que escurçin el cami entre punts entorn a la rotonda ja que
actualment els passos de vianants existents obliguen a desviar-se
del cami natural que faria un vianant i aixo provoca que la gent
escurci el cami pel ben mig dels jardins de les illetes de la rotonda. 4º al carrer tramuntana no existeix borera en el tram proper a la
rotonda, proposem crear la rotonda projectada al POUM desde fa
anys i que mai s'executa. Propossem que la borera inclogui un carril
bici que conecti sagaro i platja d'aro aprofitant aquest carrer. -5º
propossem que es col.loquin "badenes" al paviment del carrer
tramuntana per evitar que els cotxes circul.lin per sobre de 50km/h
en un tram on hi han molts veins amb nens petits que creuen cami a
la platja o al centre comercial. Es important que els badens siguin de
tipus "plataforma" (és a dir una plataforma elevada que va de punta a
punta del vial ) per evitar que cotxes i motos intentin esquivarl-los
anant pels borals i per evitar que al passar-los els vehicles pateixin
els amortiguadors i no facin soroll rodant. Gracies
Ubicació
Rotonda Rosa dels vents Plajta d'Aro confluencia entre Carrer
Tramuntana, avinguda s'Agaró i Avinguda Platja d'Aro
Observacions

Descartada
(motiu)

Es separa les propostes en diferents:
194.1: millora accesibilitat vianants
194.2 :vorera carrer Tramuntana
194.3: col.locació baden
Es valora la vorera al carrer Tramuntana. Es Descarta perquè
aquesta l’ha de fer el propietari de l’edifici a on hi ha la vorera.
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2.- PLACES, PARCS, ZONES VERDES I LLOCS DE TROBADA
38
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Més columpios al parc infantil de davant l'escola dels
estanys
col·legi Els Estanys
El parc es de recent adequació, i no hi ha espai per
instal·lar més jocs infantils a la zona prevista com a parc
infantil. És un parc adaptat per persones amb mobilitat
reduïda.

139
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

sombra en los columpios de frente la plaça de castillo
avinguda de la luz, hay columpios que no hay nada de
sombra. A las 18 no se puede estar
que se ponga sombra, ya sean arboles o otra cosa
castell d'aro plaça de l'avinguda de la luz
No viable tècnicament. Per motius de seguretat i costos de
manteniment extraordinaris dels tendalls. L’ombra d’arbres
es una solució molt a llarg termini.

173
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Espais lúdics infantils en cobert
Com a mare d'un infant que soc, aquest hivern he trobat a
faltar algun espai lúdic infantil
obert gran part del dia(matí i tarda caps de setmana, per
exemple) - que fos cobert de tal forma que si fa mal dia
(pluja,vent) no ens afectés i així poder passar una estona
agradable en companyia d'altres persones, infants, ... I
serveixi d'espai de relació. -amb una estructura semblant a
un parc (tobogans, casetes -amb molts accessoris
educatius perquè els infants a més de jugar, aprenguin-,
colxonetes-poso d'exemple la de la plaça de St. Pol, que
han triunfat entre els més petits, però només hi és allà-,
jocs de fusta... ) - que fos obert a tothom, com un parc més
del poble, amb la particularitat del cobert -o tancament- per
evitar pluges, vent i calor. -que l'espai fos suficientment
ampli per tenir cabuda un nombre elevat de persones del
municipi
indiferent
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
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64
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Que limpien el parque que hay al lado donde vive la Cati
Corominas
Descartada
No es inversió

27
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Treure surtidor plaça ajuntament
Tenir espai per utilitzar la plaça de l'ajuntament en ocasions
especials
diada de Sant Jordi amb paradetes, fira de nadal, pregó de
carnaval, concentracions ciutadanes , fires diverses, punt
trobada carpa solidària,etc.
Plaça de l'ajuntament
Criteris tècnics
S’entén la necessitat de tenir un espai representatiu, una
plaça a on acollir aquest tipus d’activitats , i s’està tenint en
compte en el Pla director equipaments a on s’està
treballant per la construcció .

81 i 71 (formulades per persones diferents però diuen el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

barres
necesitem mes barres

Falta de concreció

82 i 74 (formulades per persones diferents però diuen el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Barres

Falta de concreció

72
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Fer exercici
Més exercici
barras

Falta de concreció
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146
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Observacions
Categoria (€)
Descartada (motiu)

construcció d'un parc que sigui atractiu
tenir un parc lúdic per a les families, amb horari, a on poder
jugar i passejar
Construir un parque familiar, tipo como el parque de
Francesc Macià del Malgrat de Mar, que es un atractivo
para los niños y adultos. Con horarios de abrir i cerrar. Con
elementos de juegos atractivos y donde puedan jugar
juntos todos los miembros de la familia. Los elementos de
juego podrian representar figuras de la playa.
a la zona no construida de la Masia Bas o al parc dels
Estanys

La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
Un espai a on ubicar un parc familiar , tot i que no amb
elements tants grans, és el puig pinell, que s’està estudiant.

8
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

fer un parque en el campo de futbol de la masia bas
masia bas, donde estan las porterias que sea zona verde,
con arboles i plantas, una pista de deportes para los niños.
Hay poterias provisionales y los coches hacen mal uso si
fuese un parque no pasaria ahora con las luces ha
mejorado
hacer una pista deportiva, de basquet i futbol, con sus
bancos y jardines y mejorar la zona
camp de futbol masia bas
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.

199
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

enjardinament i parc infantil
millorar un espai que està abandonat
enjardinament de l'espai, espai per a jocs infantils, espai
per practicar esports
zona entre carrer ginesta, carrer galligants i masia bas
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.
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253
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Millora del camp de futbol enjardinant-lo,posant-t'hi parc
infants ...
Millorar un espai que en aquest moment està abandonat
per tal de que pugui ser utilitzat pels veïns de l'entorn
L'actuacio abastaria la zona compresa entre el C/Ginesta ,
el C/Galligans i la Masia Bas. Actualment està pràcticament
ocupada per un camp de futbol en molt mal estat.
Entre el C/ Ginesta , C/ Vallirana i la Masia Bas
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.

255, 161 i 196 (formulades per persones diferents però diuen el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

enjardinament parc d'infants i millora del camp de futbol
millorar un espai que en aquests moments està mlt
abandonat i que esta molt utilitzat pels veïns de l'entorn
L'actuació que es proposa abasta la zona compresa entre
el c/Ginesta, el c/Galligans i la Masia Bas. Actualment la
zona està pràcticament ocupada per un camp de futbol que
está en molt mal estat. Inversió proposada Inversió
proposada:-Enjardinament de l'espai descrit. - instalació de
un espai de jocs per a infants. -Creació d'un espai per a
practicar l'espo0rt a l'aire lliure i que en funció de la
disponibilitat dels terenys hauria de ser preferentment un
campo de futbol que está en molt mal estat
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.

250, 251 i 227 (formulades per persones diferents però diuen el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

enjardinament, parc d'infants i millora del camp de futbol
millorar un espai que en aquests moments està mlt
abandonat i que esta molt utilitzat pels veïns de l'entorn
entre carrer ginesta , carrer galligants i la masia bas,
enjardinament, instal.lació d'un espai de jocs, creació d'un
espai per a practivar esport :futbol, futbito, basquet
entre carrer ginesta i carrer galligants
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.
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226
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

enjardinament, parc d'infants i millora del camp de futbol
millorar un espai que en aquests moments està mlt
abandonat i que esta molt utilitzat pels veïns de l'entorn
abastir zona carrer ginesta el carrer galligants i la masia
bas. Existeix en l'actualitat un camp de futbol en mal estat
platja d'aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.

112
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Ajardimiento, parque infantil y mejora campo de futbol
Mejorar un espacio que en estos momentos esta muy
abandonado y que esta muy utlizado por los vecinos del
entorno
actualmente la zona esta prácticamente ocupada por un
campo de fútbol que se encuentra en muy mal estado.
Inversión propuesta: ajardinamiento del espacio delimitado
anteriormente, instalación de un espaco de juegos para
niños, creación de un espacio para practicar deporte al aire
libre y que en función de la disponibilidad de los terrenos
tendría que ser preferentemente, un campo de fútbol, de
basquest, futbito o similar
La actuación que se propone abarca la zona comprendida
entre la C/Ginesta, la C/Galligans y la Masia bas
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
L’ajuntament està treballant amb un anàlisi de l’entorn, per
tal de millorar-lo, en el marc del pal director d’equipaments i
que es començarà a materialitzar a través de l’ampliació de
la biblioteca.

242
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Vela, carpa, tendal
Aprofitar la zona "plaça dels estanys" al costat p.p's, per
quant es fan activitats, concerts a l'estiu o alguna activitat a
l'hivern.
Montar algun tipus de vela per protegir-nos de la pluja o el
sol, i així poder realitzar l'activitat programada.
platja d'aro
Tècnicament es descarta, ja que una instal.lació fitxa no
tindria sentit, ja que el tendall o carpa s’ha adequar a cada
activitat que s’organitza, i per tant s’ha de fer amb carpes
no permanents.
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3.- MOBILITAT SOSTENIBLE
193
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Carregadors de cotxes elèctrics
Carregar els cotxes elèctrics i fomentar la ecologia al poble
Instaura 15 carregadors per a cotxes elèctrics semirràpids
en el pàrking de Platja d'Aro per tal de poder el poble més
ecoògic i incentivar a que la població utilitzi més cotxes
elèctrics per disminuir la contaminació
Pàrking de la Plaça Europa Platja d'Aro
Existeix una concessió en aquest pàrquing que actualment
no hi ha estipulat aquest Servei. Es tindrà en compte en
noves concessions.
A nivell municipal ja existeix un pla d’incorporació de punts
de connexió en diferents ubicacions,. Ara existeix un a la
Travessia Cavall Bernat i s’instal·laran dos mes (no
semiràpids) davant de l’antic Màgic Parc.

21
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

autobus
traslados en otra zona, en el momento en que por alguna
razon no tengas coche
autobus que comunique las distintas comarcas
Platja d'Aro-s'agaró
Descartada
No es competència municipal

162
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

parada bus social a Rotonda dels vents de s'agaró

Títol
Necessitat

Bus de punta a punta de PDA
Movilitat ràpida entre el Camí de Ronda de Cala Conca i el
Cavall Bernat, o entre els eixos comercials de la zona dels
cinemes i la zona del carrer principal de botigues
Línia de bus de punta a punta de Platja d'Aro amb diferents
parades durant el trajecte per facilitar la movilitat i reduir
l'ús del cotxe particular i la falta d'aparcament per gaudir del
Camí de Ronda a ambós extrems de Platja d'Aro, o per si
vols anar de compres als dos grans eixos principals de la
ciutat de manera ràpida i còmoda
Cinemas/Policia-Por-Magic/Feliu-McDonals-Rotonda Politur
Descartada , no es inversió

rotonda dels vents de s'agaró
Descartada
No es inversió

160

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)
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119
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Facilitar la mobilitat a tot l'alumnat del municipi a les
activitats de coneixement de l'entorn del CFA
Tenim alumnat que viu als nuclis de Castell d'Aro i s'Agaró
que no disposa de cotxe per desplaçar-se i venir a la
formació d'adults(CFA). Sovint a l'hivern es desplacen a
peu i en bicicleta i quan fa mal temps, no poden venir a
classe. Això provoca una pè
Comptar amb un servei de bus, podria ser el bus social,
durant tota la setmana, que passi pels diferents nuclis am
horaris clars i temps d'espera. ES podria facilitar els horaris
de formació així com d'altres serveis. Que aquest autobús
tingui parades a les diferents urbanitzacions així com que hi
hagi una parada davant del nou emplaçament del nou
CFA.(Centre de Formació).
CFA(Centre Formació d'Adults)
Descartada, No es una inversió

76
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Bus
poder anar de la Vall d'Aro fins altres pobles
fer que un bus vagi desde Palamós fins Tossa passant per
totes les parades de tots els pobles
estacions
Descartada
No inversió ni competència municipal

117
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Facilitar la mobilitat a tot l'alumnat del municipi a les
activitats de coneixement de l'entorn del CFA
Facilitar la participació de tot l'alumnat, fins i tot el que viu
als nuclis de Castell d'Aro i S'Agaró, a totes les activitats
socials i educatives que s'organitzin des del CFA, per tal
que tothom tingui l'oportunitat de participar en la
programació d'ac
Dotar l'accés a les activitats amb els autobusos necessaris
durant el curs per les sortides i activitats de coneixement de
l'entorn
CFA(Centre Formació d'Adults)
Descartada
No es inversió
Ja s’estan contractant els autobusos per les activitats de
coneixement de l’entorn.
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64
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Que el autobús del instituto de Castillo de Aro sea gratis
No es una inversió

61
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Autobús gratis para el instituto
No es una inversió

203
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

carril bici
habilitar un espai segur per anar amb bicicleta a l'escola de
platja d'aro des de s'agaró
fer un carril o vorera nova des de la rotonda dels vents fins
la rotonda del mercadona per poder circular sense perill
amb bicicleta
s'agaró - platja d'aro
Descartada perquè excedeix el pressupost de 150.000 €

177
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

carril bici
l'slalom que han de fer els ciclistes en tota l'avinguda onze
de setembre per la gran cantitat d'obstacles
traslladar i modificar, postes de llum, telefonica, pins,
senyals per dotar un carril bici en condicions
avinguda onza de setembre
Descartada
Tècnicament no es viable.
Es un carrer que te una secció molt petita i s’ha volgut
dotar d’un carril bici, en les millors condicions possibles,
sent conscients de que es un carril bici amb limitacions.
Pel que fa a la tala d’arbres, cal a dir que estan protegits
pel planejament urbanístic, ja que es el pulmó del municipi.
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175
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Carril bici i patins del passeig marítim
El passeig de Platja d'Aro, amb tant de relleu , dificulta
poder passejar amb bicicletes i persones en patins
M'agradaria molt poder veure un carril de doble sentit en el
passeig del mar, on els ciclistes i patinadors puguin circular
lliurement sense obstaculitzar el pas dels vianants
Passeig del mar de Platja d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
I fer nomes el carril es inviable tècnicament amb el pla
d’usos actual

147
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Carril bici
Platja d'Aro és un municipi planer i té accès a les vies
verdes, trobo a faltar un recorregut per bicicletes que doni
accès a les diferents zones del municipi, també podría ser
accesible a vehicles adaptats i així tindriem un circuit verd i
adaptat per a
A través dels enginyers contractats per l'Ajuntament
dissenyar i executar un circuit per a bicicletes i vehicles
adaptats que donin accès al centre i altres barris del nostre
municipi
circuit que enllaci el centre amb els diferents barris, platges
i conexió amb vies verdes
Descartada perquè en les condicions dels pressupostos
participatius es concreta que no poden ser estudis ni
anàlisis ni redacció de plans.
Ja existeix un carril bici, tot i que podria ser millorable.

2
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Millorar el poble
Arreglar el pont del riu , ampliar el port
Es molt necessari que s'amplii el pont del riu I que el carril
bici es faci continuu I no s'hagi de passar pel mig de la
carretera com ara s'ha de fer que és un perill, també que
s'amplii el port tal com està previst en els projectes, seria
una molt bona millora per platja d'aro
Passeig ridaura (platja d'aro)
Descartada
Ampliar el port es d’iniciativa privada, no es competència
municipal. Supera el pressupost de 150.000 €
Sobre el pont, ampliar-lo es competència de la Generalitat
de Catalunya, per a que tingui endegament que ha de tenir
per normativa
El carril bici te un recorregut ja establert,
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169
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

jocs infantils a la platja
no hi ha jocs de platja, tipus teranyina o similar des del
carrer costa brava fins l'avinguda ridaura
proposem jocs per la mainada a la part de la platja gran
abans descrita, fa temps que la demanem
platja gran des de l'avinguda costa brava fins avinguda
ridaura
Tècnicament desaconsellable. Degut a que es la zona que
pateix més pels temporals no es viable la instal·lació de
jocs infantils

46
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Aseo en el paseo marítimo todo el año
Fóra de temporada no hi ha wc públic al passeig
Poner al menos 1wc público en medio del paseo
Platja d'Aro
No es viable tècnicament ubicar un wc prefabricat fora de
temporada, i assumir l’impacte que té per la menor
influència de gent.
S’està estudiant una opció alternativa de lloguer d’un local i
oferir aquest servei, però compra que supera el pressupost
de 150.000 €, i per tant no es pot considerar proposta del
procés participatiu.

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

presencia de aseos todo el año en el paseo de la playa

249

No es viable tècnicament ubicar un wc prefabricat fora de
temporada, i assumir l’impacte que té per la menor
influència de gent.
S’està estudiant una opció alternativa de lloguer d’un local i
oferir aquest servei, però compra que supera el pressupost
de 150.000 €, i per tant no es pot considerar proposta del
procés participatiu.
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20
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Pensar en verd: futur/present
Ser un municipi implicat en el canvi climàtic, implantar
espais per carrega de cotxes electrics, potenciar l'ùs de
bicicletes electriques ... en definitiva donar un nou ús als
espais publics.
Apostar per introduir en les teulades del municipi, que sigui
possible, teulades verdes o ecològiques, milloraria l'entorn,
i el municipi faria un pas endavant al futur, ja casi present
en altres païssos. Potenciar aquest model de construcció
en tots els nous edificis.
Edificis municipals i tots aquells edificis que donan una
imatge poc respectuosa amb el medi ambient.
Descartada
Actuar a tots els edificis municipals excedeix el cost
S’estan estudiant diverses mesures ecològiques i d’estalvi
energètic, i concretament la coberta del nou centre cívic de
Castell d’aro en construcció sera una coberta vegetal

192
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Gal·leria d'art
L'escassetat de coneixement artístic al municipi
Habilitar una sala en la qual s'exposin obres d'artistes
locals o regionals perquè tinguin l'oportunitat de mostrar el
seu talent al seu poble i fomentar la cultura del municipi
Sala del centre cívic de PdA
Descartada I no es compatible tècnicament ubicar aquest
us al centre cívic.
ja que existeix la Masia Bas per aquests usos a Platja d’Aro

22
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

millora el pati de l'escola
pati petit de l'escola fanals
mes terreny col.lindant per pati
escola fanals
Descartada
Es preveu el trasllat de l’escola i que sigui efectiu en el curs
2020/21 a on el pati serà molt més gran.
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26
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Millora casa lila Castell d'Aro
Millorar o reubicar la Casa lila de Castell d'Aro
Buscar un nou emplaçament per la casa lila de Castell
d'Aro degut a que es fa petita i té moltes escales. També es
podria fer allò mateix l'activitat de psicomotricitat així no
seria necessari l'ús del pavelló que quasi sempre està
ocupat
Castell d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
Amb el Pla director d’equipaments s’està estudiant una
altre ubicació de la Casa lila

31
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Politxa cònica i altres
Que els esportistes puguin fer una preparació integral i no
només del esport concret
Com una petita sala de preparació física amb aparells de
gimnàsia
Sala del pavelló municipal
Descartada
Actualment el palau d’esports i congressos no pot assumir
un espai permanent amb aquest us, per incompatibilitat
amb les altres activitats que es realitzen.

56
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Ampliar el centre cívic

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Camp de fútbol
Un camp de futbol públic
al costat de la biblioteca posa un cesped artificial
al costat de la biblioteca
Descartada
Excedeix els 150 000 euros
Implicaria un cost suplementari de manteniment

Platja d'Aro
Descartada
Manca de concreció de quin tipus d’ampliació es sol·licita
S’està considerant la possibilitat d’ampliació important de
l’equipament o canvi d’emplaçament en el marc del Pla
director d’equipaments

66
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149
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Camp de futbol costat de biblioteca
La gent del poble vol jugar a futbol
La gespa es artificial, camp de 5 jugars, 2 bancs a cada
costat, les grades tenen capacitat de 500 persones
Platja d'Aro
La proposta excedeix dels pressupost de 150.000 euros
Implicaria un cost suplementari de manteniment

103
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Camp de futbol costat de biblioteca
Tenir una instal·lació pública per poder jugar a futbol
A la zona de la biblioteca hi ha un camp de futbol de terra.
Aquest espai es podria renovar amb un camp d'herba
artificial, llums. Font d'aigua potable, lavabos. Aquest espai
es podria complimentar amb algun lloc tancat, per poder
dinamitzar aquest espai
Platja d'Aro
Descartada perquè excedeix el pressupost de 150.000 € i
implicaria despeses de manteniment si fos un nou
equipament municipal
Està previst posar bancs i una font
Aquesta zona es veurà afectada amb l’ampliació de la
biblioteca, i per l’actuació integral d’aquesta zona.

92
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Solicitem un menjador escolar per la nostre escola
Castell d'Aro
Ja previst
No es realitzarà unes instal.lacions dins la mateixa escola,
sinó que s’habilitarà el menjador de l’Institut per els
alumnes de l’escola, a on s’accedeix a través d’una
passera d’accés. Ja previst en el curs 2018/19

90
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Menjador escolar
cal un menjador escolar dins l'escola vall d'Aro de Castell
d'Aro
Necessitem unes instal·lacions dns de l'escola com cal per
que els nostres fills pugun quedar-se al menjador escolar
actualment estan ocupant un aula;sense equipament, i la
solució d'utilitzar el de l'institut no es la adecuada
Castell d'Aro; col·legi públic Vall d'Aro
Descartada perquè s’ha optat per no realitzar unes
instal·lacions dins la mateixa escola, sinó que s’habilitarà el
menjador de l’Institut per els alumnes de l’escola, a on
s’accedeix a través d’una passera d’accés. Ja previst en el
curs 2018/19
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95
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Escola Municipal de música
L'escola de música de Platja d'Aro depèn de l'Escola de St.
Feliu. Es destinen pocs recursos humans i materials per
l'escola de Platja d'Aro. Només està oberta dos dies a la
setmana
Penso que si l'escola de música fos depenen únicament de
l'Ajuntament de Platja d'Aro (i no depenguessin de
convenis amb l'Ajuntament de St.Feliu) es podria millor
l'oferta actual. Tenir un ventall més ampli d'ofertes i potser
arribaria a més usuaris, donat qu a les escoles està prenent
cada vegada més relleu tot el tema de instrument han de
marxar a altres escoles de música d'altres poblacions
perquè aquí no s'oferta. Ja que tenim aquesta escola al
poble penso que em de fer que sigui un servei més del
poble <<amb cara i ulls>>
Platja d'Aro
Descartada
No es inversió

186
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Ampliació i renovació del camp de futbol de Castell-Platja
d'Aro
Amb aquesta proposta volem aconseguir que de manera
que renovem les instal·lacions, el camp serà millor, de
manera que renovem les instal·lacions, el camp serà millor,
de manera que el camp s'amplï, les grades s'en fassin més
grans. Aconseguirem que hi va
Ampliació de grades, així pot entrar més gent i renovació
de totes les instal·lacions del camp, per fer-lo més modern
Platja d'Aro
Descartada. Totes les peticions superen els 150000 euros

187
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

casal pels avis
més espai per a la gent gran

Descartada
Falta de concreció
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207
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

insonorització biblioteca
insonoritzar la planta de dalt de la de baix de la biblioteca
des de baix es sent molt la fressa de dalt: telefon, alarma...
Insonoritzar mitjançant porta les dues plantes
biblioteca
Descartada
S’està redactant un nou projecte de biblioteca, que implica
un edifici nou.

252
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

juegos publicos
terreno de bolas de petanca a modernizar y tenerlo limpio
en el lugar de politour
pistes de petanca politour
Descartada
Mantenir-lo net es manteniment, no una inversió.
I falta de concreció pel que es demana com a
modernització de les actuals pistes.

179
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

cafetería a l'institut Ridaura
Una cafetería ens aniría bé per passar el temps allà a les
hores de pati prenent alguna cosa. També a la cafetería hi
hauria menjar que ens podriem comprar alguna cosa si
tenim gana. En els dies de pluja podríem estar a la
cafetería en comptes d'estar al
Convertir l'antic menjador de l'institut Ridaura en una
cafeteria per els alumnes on puguin passar el temps allà a
les hores del pati
Castell d'Aro
Descartada
No es competència municipal, és d’ensenyament

29
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Sala d'assaig
Potenciar l'agrupació de joves per a realitzar Jam-sessions,
etc.
Sala perque els grups musicals de joves tinguin un lloc per
assajar sense causar molèsties als veïns
Als mòduls de la zona "els estanys"
Descartada
Excedeix del cost
Es tindrà en compte aquesta necessitat en la zona
d’equipaments prevista que planteja el pla d’equipaments
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68
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Casal Juniors Castell d'Aro
Creació d'un casal per nens i nenes a partir de 12 anys a
Castell d'Aro durant l'any escolar
Seria com el casal júnior, que té la ubicació al pavelló de
Platja d'Aro, però a Castell d'Aro. Hi ha famílies que un cop
els seus nens acaben La casa Lila de Castell d'Aro, no sels
volen portar a Platja d'Aro
Castell d'Aro
Descartada
No es una inversió

11 i 12 (proposta feta dues vegades per la mateixa persona)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Sala d'escalada en bloc
Ampliar i millorar l'oferta esportiva del municipi. Oferir
l'oportunitat a tot el públic de pràctica de l'escalada
esportiva en bloc. Aquesta disciplina es desenvolupa dins
un local tancat i apte per la realització de l'activitat esportiva
durant 365 dies
La disciplica de l'escalada en bloc es una especialitat de
l'escalada que es realitza sense necessitat de cordes, en
un entorn segur i adequat per l'entrenament. Es
caracteritza per practicar-se en una estructura artificial i
vertical amb inclinacions i formes variades, una alçada no
superior als 4m i unes proteccions per amortitzar les
caigudes amb matalasos que cobreixen tot el seu entorn.
Sala lateral del Pavelló d'esports o qualsevol altre local
amb les condicions necessaries.
Descartada
Per a dificultats tècniques d’ubicar aquest equipament que
ha de ser permanent a l’actual pavelló i que sigui
compatible amb els usos actuals.

44
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

rocodrom interior
som un grup de persones que practiquem l'escalada i no
tenim espai on entrenar i gaudir d'un espai especialitzat en
escalada
com a centre d-activitat esportiva indor on hauria de ser
idoni , com un pavello. un indor hauria de fer uns 4 o 5
metres, segons digui la normativa
al pavelló o similar
Descartada
Per a dificultats tècniques d’ubicar aquest equipament que
ha de ser permanent a l’actual pavelló i que sigui
compatible amb els usos actuals.
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48
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Museu de ciencies
Experimentar ciencia i fisica en petits apartats
d'experiments
Un museu amb experiments que te lo pasas bien
Descartada
Excedeix el pressupost de 150.000 €

79
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Piscina comunitaria a Castell d'Aro
No tindré calor a l'estiu
Una piscina per els veins a Castell d'Aro
Castell d'Aro
Descartada
Excedeix el pressupost de 150 000 euros i implicaria
manteniment

86
títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Piscina pública
Que tothom que no tingui transport o temps per anar a la
platja els pugui banyar
Fer una piscina pública, una petita pels infants i una gran
pels adults. Si fa falta cobrar 1€ per persona al matí/tarde
Castell d'Aro
Descartada
Excedeix el pressupost de 150 000 euros i implicaria
manteniment

258
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Esport a Castell d'Aro
Manca de zones esportives a la zona
Proposo complementar les instal.lacions esportives de
Castell d'Aro construint una piscina municipal de 25 metres.
Gracies
castell d'aro
Descartada
Excedeix el pressupost de 150 000 euros i implicaria
manteniment
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215
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

piscina municipal

Descartada
Excedeix el pressupost de 150 000 euros i implicaria
manteniment

124
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Auditori al municipi
La manca d'un lloc on el pugui gaudir de concerts,
actuacions,...
Fer un auditori per fomentar la música, les arts, la
dansa,etc, en el municipi i donar l'oportunitat a músics
locals de fer les seves pròpies actuacions
Camp de darrera la biblioteca de Platja d'Aro
Descartada
Supera els 150 000 euros
S’esta estudiant en el marc pla d’equipaments.

158
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Abrir una OAC en s'Agaró
Una OAC en s'Agaro acercaría la administración a toda la
Ciudadania ya que es el único núcleo del municipio que
nos tiene este servicio y dado el crecimiento tanto
urbanístico como de peronsas parece justo que todos los
núcleos tengan los mismo servicios
Adecuar un espacio publico como es las instalaciones
donde se ubica TVCB con tal de que durante unos días a la
semana y en horario regular de mañanas se puedan
atender las demandas de los ciuddanos de S'Agaró, la
inversion es tan solo adecuación del espació dotándolo con
material de oficina y sy posterior dotación del personal
adecuado compartido con el servicio de la OAC de Paltja
d'Aro
S'Agaro
Descartada
Aquesta proposta requereix personal
En el marc del pla director d’equipaments s’està estudiant
un equipament polivalent a s’Agaró, a on en diez o
periodes puntuals es podría facilitar alguns tràmits
municipals.
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178
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Punt d'informació municipal a S'Agaró
Donar servei als residents de S'Agaró, que es un nucli
d'unes 2.000 persones i donar de forma equitativa (com
Castell d'Aro) els serveis basics d'informacio al ciutada
sense necessitat de desplaçaments
Implementar un punt d'informació com el de Castell d'Aro.
Destinar personal que estigui en una oficina per informar,
expedir certificats d'empadronaments
S'Agaro centre
Descartada
Aquesta proposta requereix personal
En el marc del pla director d’equipaments s’està estudiant
un equipament polivalent a s’Agaró, a on en dies o
períodes puntuals es podria facilitar alguns tràmits
municipals.

212
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

espai associatiu
volem un local per er activitats dintre del barri, una promesa
no complida per l'alcalde
la necessitat d'un espai per fer reunions, activitats,
magatzematge, dins del nosre barri per la nostra associació
i d'altres que s'en derivin
centre ecumènic o d'altres
Descartada per excés de cost
Aquesta necessitat s’està estudiant dintre el marc del pla
director d’equipaments , per tal de poder dotar d’un espai
social a aquesta zona del municipi.

214
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

espai de joc / trobada families
espai fisic tancat on anar amb infants petits ( 0 a 5 anys)
adaptat per ells
sala/espai adaptat per nadons amb joguines adequades
per l'edat d'acces lliure. Seria perfecte si estés integrat dins
t'un altre equipament (bar/centre civic)
centres civics platja d'aro i castell d'aro
Descartat perquè no es disposa d’espai per ubicar-ho
Dintre el marc del pla director d’equipaments , s’està
estudiant donar aquest servei en la zona d’equipaments
integrals que està en estudi
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257
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

park
Més zona verda a Platja d'Aro on poder passejar
tranquil·lament sense el soroll dels cotxes o la
contaminació.
És un lloc tranquil on la gent pot anar a pasejar
tranquil·lament sense trapitjar cap porqueria de gos, perquè
hi haura una zona on els gossos poden passejar i corre
lliurament.
A un descampat de Platja d'Aro
Descartada per a manca de concreció

97
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

transformació del pati de l'escola Vall d'Aro
Transformar els patis de l'escola Vall d'Aro per tal d'oferir
un espai més dinàmic i amb més opcions de jocs pels
nens.
La meva proposta es de transformació del pati de l'escola
Vall d'Aro. M'agradaria que el pati de l'escola fos un espai
d'oportunitats i que estimules el desenvolupament personal
dels nostres infants. Crec que actualment s'està
desaprofitant aquest espai i s'està centralitzant en els jocs
en l'àmbit d'educació física (fútbol i bàsquet) i poca cosa
més. L'estructura, el disseny i els elements del pati haurien
d'afavorir el joc, l'experimentació i els aprenentatges en
general. Per això proposo que es destinin part dels
pressupostos participatius a dissenyar un pati on es pugui
jugar a futbol, pero també on es pugui tocar instruments, on
es pugui escalar, on es pugiu llegir, on es pugui pujar i
baixar turonets, on es pugui manpular diferents elements
de la natura (sorra, pedres, aigua...), on es puguin enfilar
als arbres, on es puguin fer cabanes,etc. Gràcies
Castell d'Aro Escola Vall d'Aro
Descartada
Aquesta proposta ha de formar part d’un procés,
participatiu o no, a on l’escola amb la comunitat educativa
(Mestres, families i nens/es) defineixin quin model de pati
es vol, pel que es pot comptar amb el suport de
l’Ajuntament.
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94
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Millores al pati de l'escola Vall d'Aro
Els patis de l'escola Vall d'Aro
Donat que l'espa exterior educa igual o més que l'espai
interior, caldria una inversió en els patis de l'escola,
sobretot, en el d'infantil... On només poden optar a jugar
amb la sorra o a pilota. Hi hauria d'haver zones de joc i
moviment amb elements naturals (zones d'equilibris amb
troncs...), aprofitar alguna paret per fer un petit rocòdrom,
muntantetes amb tubs per passar-hi...Més vegetació a part
dels arbres que ja hi ha. Algún tipi, taules i taburets de
fusta, cuinetes, cotxes...segur que poden sorgir un munt de
coses per donar-li forma als patis
Castell d'Aro
Descartada
Aquesta proposta ha de formar part d’un procés,
participatiu o no, a on l’escola amb la comunitat educativa
(Mestres, families i nens/es) defineixin quin model de pati
es vol, pel que es pot comptar amb el suport de
l’Ajuntament.

5.-CLAVEGUERAM I SERVEIS
198
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

que els operadors de telefonia entreguin la velocitat que
diuen els contractes d'ADSL
La velocitat del servei de ADSL que “entreguen” les
diverses companyies a les instal·lacions que hi ha a la
Urbanització Les Meravelles es mol precària i deficient ,
tots els veïns i veïnes que subscriuen aquesta proposta
estem d’acord i tots hem queixes
Millorar les instal·lacions que donen cobertura a la
urbanització la proposta te el suport dels veins i veines que
estan al mapa ......
Els diversos carrers de la urbanització Les Meravelles
No es competència municipal, correspon als operadors de
telefonia prestar les condicions que ofereixen.

50
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Meter los cables subterraneos
Estan las calles que parece un arbol de navidad
Estaria bien merteros todos subterraneos
Gallicans 23
Supera els 150.000€. La millora s’ha de recollir en un
projecte d’urbanització més integral (suposa aixecar els
carrers) i que implicaran contribucions especials als
veïns/es
40
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51
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Meter los cables subterraneos
Encuentro que hay demasiados postes y cables por todos
sitios
Galligans 23
Supera els 150.000€. La millora s’ha de recollir en un
projecte d’urbanització més integral (suposa aixecar els
carrers) i que implicaran contribucions especials als
veïns/es

65
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

todos los cables por el suelo
meter todas las lineas subterraneo porque es horrible verlo
todas las calles
carrer ginebra
Soterrar les línees del carrer Ginebra implicarien
contribucions especials dels veïns/es.

172
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

soterrament cables aeris de telefon Urbanització Les
Meravelles
els cables aeris dels serveis de telefonia no faciliten la
qualitat del servei que els usuaris tenim contractats per
altre banda perjudiquen la estètica de les cases i carrers de
una urbanització amb un alt nivell de veïns i veïnes que
tenen la seva viven
Ja hi ha instal·lts part de les conduccions, una inversió ja
feta i sense aprofitar la proposta te el suport dels veins i
veines
Els diversos carrers de la urbanització Les Meravelles
Soterrar les línees de la urbanització implicaria
contribucions especials dels veïns/es.
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19
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Busties de correu
Tinc una casa al barri de Crota, carrer Vista Alegre i volia
demanar si es podrien posar bústies de correu per a tots
els veins del barri. Es podrien col.locar al principi del carrer
prop on hi ha ara l’espai per els gosos desprès de la
rodona, així allà
Crec que degut al horari limitat actualment de l’oficina de
correus de Castell d’Aro permeteria que els veins
tinguessim el correu de més fàcil accés. Gràcies
Començament carrer Vista Alegre, desprès de la rodona
dels xais, costat parc dels gossos
Descartada
No es competència municipal
Podria ser una actuació promoguda des dels veïns instal.lar
les bústies i pactar-ho amb correus, com l’exemple es va
fer en el Mas Nou.

6.-ANIMALS I MASCOTES
14
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

gestion de las colonias de gatos
existe la necesidad de mejorar la convivencia de las
personas con las colonias de gatos existentes en Platja dAro mejorar el estado y las condiciones en que viven los
gatos. se calculan que hay 150 gatos
proyecto de esterilizacion de gatos para regularizar y
estabilizar las colonias. implantar comederos oficiales en
las zonas donde hay las colonias, gestionados con
personas voluntarias, a partir de la asociacion que se esta
creando. se manda propuesta al mail justificando el
proyecto.
los tres nucleos
Hi ha una ordenança municipal que no permet donar
menjar als animals a la via pública. Com ajuntament ens
hem acollit a un programa de recollida de gats i gossos
abandonats i esterilització del consell comarcal, al que es
dona un ajut econòmic , a més a més de la subvenció a
l’associació de progat de Sant Feliu i Platja d’Aro per a
l’eterització de gats

42

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 2018
110
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Colònies felines
Atenció als gats de carrer. Evitar el naixement de gatets i
millorar les condicions de vida dels individus adults
atenent a Llei de Protecció dels Animals de Catalunya,
s'organitzin colònies felines controlades per la gestió
CES(captura-esterilització-solta), on els gats de carrer
puguin trobar aliment adequat i aixopluc.
A diversos llocs, caldria fer primer algun tipus d'estudi
Hi ha una ordenança municipal que no permet donar
menjar als animals a la via pública. Com ajuntament ens
hem acollit a un programa de recollida de gats i gossos
abandonats i esterilització del consell comarcal, al que es
dona un ajut econòmic a més a més de la subvenció a
l’associació de progat de Sant Feliu i Platja d’Aro per a
l’eterització de gats

261
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Control per voluntaris colonia gats
Castell-Platja d´Aro tenim molts gats asilvestrats que si els
controlesim no serian una molestia,
Un grup de personas voluntaries es farien carrec de
censar, alimentar, cuidar i portar a castrar aquets gats q
estan desperdigats per tot el municipi, es podrian establir
un llocs que no molestesin, hon donar-lis menjar,els gats
s`acostumen rapidament al lloc on saben trobaran menjar.
Aixo es podria fer sempre i cuan el ajuntament corres em
els gastos dels menjars i veterinaris. Actualment es dona
una cantitat a Progat de Sant Feliu pero ni tenim control, ni
semble soficient. Tenim enteç q Girona te una actuaçio
similar i em bons resultats.
Tot el terme municipal
Hi ha una ordenança municipal que no permet donar
menjar als animals a la via pública. Com ajuntament ens
hem acollit a un programa de recollida de gats i gossos
abandonats i esterilització del consell comarcal, al que es
dona un ajut econòmic a més a més de la subvenció a
l’associació de progat de Sant Feliu i Platja d’Aro per a
l’eterització de gats

43

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 2018

7.-PROPOSTES DE CARÀCTER SOCIAL, EDUCATIU, TURÍSTIC,
CULTURAL I MEDI AMBIETAL
36
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Creació agent cívic
Control viari a les entrades i sortides nens escola
vist que no tenim un servei diari asegurar pel control viari
per part de la policia municipal, proposem la creació de la
figura de l'agent cívic amb autoritat per controlar el mal
estacionament a l'hora d'entrada i sortida nens escola
c/Joan mªVila
No es una proposta d’inversió, un dels requisits de les
propostes dels pressupostos participatius, sinó que suposa
contractació de personal

41
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Punt de reciclatge orgànic
Reciclatge de la matèria orgànica
Com ja existeix a altres ciutats catalanes(com Barcelona)
instal·lar un punt de dipositar els residus orgànics de casa i
convertir- los en compostatge per les zones verdes de la
vila
Castell d'Aro-Platja d'Aro i S'Agaró(poteser millor prop de
zones verdes)
Més enllà de la instal·lació del compostador, aquesta
actuació suposaria un cost complementari de gestió.
La línea amb que es treballa amb els residus orgànics, és
la gestió individualitzada a traves del porta a porta i foment
compostatge individual a les cases, tot bonificant el rebut
d’escombraries.

15
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Protegir la alzina surera de Can Nitus
l alsina surera de can nitus es el mes gran de la vall d-aro, i
esta en proces de catalogarse com arbre monumental.
actualment esta brut, i es fa un mal us, fins i tot com wc
Estudiar las mesures adients per la protecció de l’alzina
surera de Can Nitus ates que està ubicada a una finca de
titularitat privada
parc de Can Nitus de Castell d’ Aro
PETITA
Proposta descartada perquè l’alsina està en una propietat
privada i per tant no es pot instal.lar una tanca.
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260A
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Round sport
Poder fer més esport o activitats de l'escola a un lloc que
realment està abandonat.
Al round store hi ha molts locals on estan vuits. Amb
aquests diners ficaria una classe de dansa o de robòtica.
Amb els locals que quedessin vuits els arreglaria perquè
les escoles del municipi puguin anar allà a fer alguna
activitat. A part d'aixo perquè sigui public també faria un
parc on la gent pot anar allà a fer exercisi. Això faria jo amb
aquests 150.000 euros.
round store
Descartada
No es competència municipal i supera el pressupost de
150.000 euros

191
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Competició Scooter Skatepark Platja d'Aro
Refer event a l'Skatepark de Platja d'Aro del Carrer Roma
Volem organitzar una competició de scooter juntament amb
l'Associació veïnal Ridaura i patrocindors
Skatepark Platja d'Aro
Descartada
No es una inversió
Es una activitat que l’associació pot organitzar, com va fer
l’any passat

8
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Homenatge carrers nous de S'Agaró
Retre homeatge a Lucien Demazel nomenant els carrers
nous del pla de Sant Pol Oest el seu honor.
1913 Lucien Demazel va aterrar els camps de Sant Pol
Oest fen el primer viatge de l'història realitzat a l'estat
español en avió.
s'Agaró
Descartada
No es una inversió
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148
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Reducció de despesses
Estalviar el pes de les motxilles dels estudiants i reduir la
venda del material escolar i el gast de paper i així ser més
ecològics
Utilitzarem els programes que tenen els professors com a
llibres i el word o algun altre programa com a llibreta. Així
se'ns faria més fàcil escriure, buscar per internet o bé
consultar el diccionari. Com a dispositiu podriem comprar
portatils o tablets amb teclat
Institut Ies Ridaura
Descartada
Es una acció a promoure des de l’Institut i amb complicitat
de les famílies.

150
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Festa de Cap d'Any
Passo totes les festes de Nadal a Platja d'Aro desde fa 17
anys. Tinc nens petits. Cada 31 de desembre hem de
marxar del municipi i anar a un altre, perque a Platja d'Aro
no hi ha ofertes populars
Festa popular al Pavelló d'Esports a partir de les 12h del
vespre amb orquesta o discomovil
Pavello d'Esports
Descartada
No es una inversió

151
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

Mercat els dissabtes
Jo tinc una segona residencia a Platja d'Aro i no puc anar
mai al mercat durant la temporada d'hivern, ja que els
divendres al matí encara no he arribat
M'agradaria que el mercat es fes els dissabtes, d'aquesta
manera hi hauria mes gent
al mercat
Descartada
No es una inversió
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171
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

BIOMA
necesidades de compra de un solar y una granja y/o un
almacen para instalar un laboratorio necedidades de 150
KE
instal·lacion de una empresa y un laboratorio de
transformacion de plantas en medicamentos naturales sede
laboratorio servicio marketing en internet
Playa de aro o alrededores
Descartada
No es competència municipal
Des de l’àrea de promoció econòmica es posen en
contacte per a tenir més informació de la iniciativa.

185
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

desfribrilador a platja d'aro
la falta de desfibriladors a platja d'Aro
I posar algun desfibrilador mes a platja

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Descartada (motiu)

desfibrilador

Títol
Necessitat

caixer
intermediar amb els bans o caixer per instal.lar un caixer
automàtic al barri, antigament estava al super ridaura
intermediació amb caixes o bancs donant un lloc per
col.locar un caixer automàtic, ens veiem obligats a anar al
centre per dispensar diners
onze de setembre, shopping center, cannes
Descartada
No es inversió
Es una actuació que l’ajuntament està tenint en compte

Descartada
Som territori cardio protegit, amb dotació amplia de
desfibril·ladors en espais públics i en els cotxes de la
policia

262
presencia de un desfibrilator en varior puntos de la ciudad
Descartada
Som territori cardio protegit, amb dotació amplia de
desfibril·ladors en espais públics i en els cotxes de la
policia

201

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)
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205
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

renovació llibres biblioteca escolar
actualtizar els llibres. Molt d'us els han fet vells. Molts son
obsolets
apostem per la lectura clàssica versus noves tecnologies.
Hem d'oferir titols renovats i amb sintonia amb l'actualitat.
Recordant que el nucli de Castell no te biblioteca municipal
escola vall d'aro
Descartada perquè no s’ajusta als criteris dels
pressupostos participatius
Es pot traslladar a través del consell escolar i el consell
d’educació municipal, amb una proposta concreta del tipus
de llibres i volum a adquirir.

263
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

opera
cultural
una pantalla gegant a la platja i apuntar-se al circuit de
pobles que retransmeten en directe des del liceu de
Barceona, un cop a l'any
platja
Descartada
No es inversió , i es te en compte la proposta i pels dies en
que es fes l’activitat es podria llogar la pantalla i el
projector.

264
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

cinema
la manca d' activitats culturals en el nostre municipi
per la temporada d'estiu recuperar el cinema a la fresca
d'altres temps, però amb una ubicació més atractiva, per
ejemple a la platja, i per la resta del'any poder portar a
Plaja d'aro, tal com fan altres pobles del voltan, el cicle
Gaudi ( una pel.lícula al mes )
platja i potser CAF
Descartada
No es inversió.
A l’Estiu una associació del poble realitza sessions de
cinema a la fresca . Aquest estiu en farà una a Castell
d’Aro, una a Platja d’Aro i una altra a s’Agaró.
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266
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

escola d'adults
possibilitat de formaciò per adults, hem d'anar a altres
municipis dels voltants a trobar les propostes esmentades
perqué a Platja d'Aro no hi ha gaire bé res. Son
necessaries tant per trobar feina com per a consseguir
objeptius personals i culturals que
classes a tres nivells A-B-C d'idiomes : Castellà-CatalàAnglés-Francés classes d'informàtica (Excel- accés-wordinternet) preparació per a proves d'accés a la universitat
pèr major de 25 anys preparació per a proves d'accés a
cicles formatius de grau superior
la biblioteca- el centre civic o un altre lloc on l'Ajuntament
pugui facilitar les classes correctament
Descartada
No es inversio
I s’està tenint en compte en la definició del nou projecte de
centre de formació de persones adultes del municipi.

167b
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

adecuacio de la zona de festes i concerts
l'actual zona on es fan les festes i concerts provoca moltes
molesties a la gent que viu a la zona, caldria cambiar
aquesta zona a un altre lloc menys poblat com per exemple
a prop del parc dels estanys o a prop de la estacio
d'autobusos on es fa el mercat d'antifuitats o millor al
parking gratuit on es fa el mercat els divendres
Respecte a la zona de concerts i proves esportives hauriem
de buscar un lloc mes apropiat que no ocasiones molesties
als veins, tenim en compte que aqui ve la gent a estiuejar o
a passejar els dies festius, i precisament els veins d'aquest
poble en aquestes mateixes dates es con mes feina tenim i
a la nit tenim que descansar per donar millor servei el dia
seguent
avinguda de S'agaro-parc del mil-lenari
Descartada
No es inversió.
Es trasllada la reflexió al departament de dinamització
lúdico-cultural.

10
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Festa Major
Una festa major més juvenil
A molts joves del municipi ens agradaria una festa major
amb grups actuals més típics de festes majors com Zoo,
Buhos, Txarango, Ítaca Band, Auxili, etc
Platja de riuet
Descartada
No es una inversió.
Es trasllada la proposta al departament de Joventut i
dinamització lúdico-cultural
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221
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

incentivos turisticos
la baja de la demanda comercial de la zona
flotar buses gratis para trasladar a los cruceristas de
palamós. O fiestas temàticas en verano tipo la de begur
con los indianos
platja d'aro
Descartada
No es una inversió, i ja s’està establint col.laboracions amb
els creuers.

188
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

Chill Out Tropical
Millorar la cualitat turistica a la platja
un racó a la platja tencat amb valles de fusta pintades de
balnc, amb palmeres, hamaques, música, cockteleria,etc...
I un jardi interior ple de arbres i plantes tropicals, amb
moltes flors i colors
Platja
Descartada
Es una acció que depèn d’iniciativa privada.
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