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

PROPOSTES JA PREVISTES
Les 47 propostes d’aquesta categoria no cal que es votin ni
es prioritzin mitjançant aquest procés de pressupostos
participatius perquè ja existeix una previsió de dur-les a
terme. És a dir, l’ajuntament ja les tenia pressupostades, ja
hi estava actuant, les està estudiant o hi actuarà perquè ja
ho tenia previst.
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1.-CARRERS, VORERES, CONTENIDORS,
ENLLUMENAT, ACCESSIBILITAT I MOBILITAT EN
GENERAL
53
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Bancs al exterior cap
Anant la fent pel matí va a fer-se analítiques i anaven
abans de les 8h. No hagin d'esperar
Posar bancs per seure a l'exterior del cap
Ja està prevista. És preveu col·locar de forma eminent 3
bancs a la zona de l’entrada del CAP.

54-55-57-58-59-60-126
(formulades per persones diferents però diuen exactament el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Banco público, proposta presentada per diverses persones
espera de las personas mayores
instalacion de un banco en el exterior de la entrada de cap
Ja està prevista. És preveu col·locar de forma eminent 3
bancs a la zona de l’entrada del CAP.

129.1
Títol
Necessitat

Descripció
Comentaris

cambiar papelera por banco
no hay sitio donde sentarse en la avenida de castell d'aro, y
hay una papelera delante del Isern que se tendria que
quitar ya que se hace mal uso, al haber quitado los
containers que habian
quitar la papelera y poner un banco en su sitio
Ja està prevista la retirada de la paperera, la proposta de
d’instal·lació d’un banc és valida, pel que es considera una
proposta per separat.

108.1
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Enllumenat i voreres a l’entrada de Can Semí
Enllumenat i voreres
Posar enllumenat i voreres a l’entrada de Can Semí
Ja està prevista. A partir de l’octubre 2018 s’executaran les
obres
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108.2
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Arreglar sots l’asfalt
Enllumenat i voreres
Arreglar sota asfalt
Ja està prevista. S’incorpora dintre el pla d’asfalt anual.

69
Títol
Necessitat
Descripció

Comentaris

Millora i adequació camí Ronda Nord
Deteriorament d'un dels llocs més bonics i visitats del
nostre municipi
Treballs d'arranjament, adequació i millora del ferm,
baranes i túnels del camí de Ronda Nord. Millorant
l'aspecte i la seguretat de l'esmentat camí de Ronda. Espai
d'interes pintoresc del municipi.
Ja està prevista. Ja realitzada el 2018, es va fer actuació
potent. Previstes desperfectes per esllavissades.

104.2
Títol
Necessitat

Descripció
Prevista
Comentaris

Millora de l’espai públic: Neteja de la vorera
Millorar la imatge d'un punt que és a tocar del carril bici i del
pavelló municipal. La quantitat d'arbustos/arbres que
creixer 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 baixa
Netejar de la vorera que va del carrer Casino a l'Avinguda
del Carrilet
Ja està prevista. S’ha realitzat la neteja.
S’ha dividit una proposta en dues parts, ja que la primera,
el 104.1 es descartada i la segona, 104.2 està prevista.

232
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Revitalizacion del entorno de las galerias comerciales
Mejorar la imagem urbana y aumentar zona recreacional
Homogeneidad de las fachadas, una area de lazer con
plazas ,jardines en la calle Dr. Fleming
Ja està prevista. Actualment esta en estudi i elaboració
d’un pla de millora de les galeries.
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113
Títol
Necessitat
Descripció
comentaris

Senyalització
Que estigui ben senyalitzat la ubicació del camp de golf
Els diferents accesos al camp de golf hauríem d'estar ben
senyalitzats
Ja està prevista. Es va realitzar al 2015 un pla de
senyalització. S’ha desenvolupat en tota la seva totalitat.

238
Títol
Necessitat

Descripció

comentaris

Il·luminació a Castell d'Aro
Que la llum dels carrers funcioni, ja que aquest hivern
passat vam estar durant moltes setmanes sense llum a les
faroles. No tenia res a veure amb el temps ja que tot i que
fes bo, seguíem sense llum.
Jo no sé massa bé si això us pertoca a vosaltres o no, però
a Castell d'Aro ens trobem molt sovint sense llum als
carrers. Ara que s'apropa l'estiu potser no és massa
necessària, però a l'hivern que aviat era fosc, ens vam
trobar en més d'una ocasió que les faroles no funcionaven.
Per tant, crec que seria adient fer una reparació o si més
no, poder veure d'on prové el problema perquè el proper
hivern no ens tornem a trobar amb la mateixa situació.
Ja realitzada.
Efectivament es va produir una avaria que va ser arreglada,
i actualment funciona.

184
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
comentaris

Iluminació
La mala iluminacio
Renovar els fanals posar fanals nous, que fagi mes llum i
que Platja d'Aro es vegi mes nova, perque la meitat dels
carrers de platja estan molt carregats de fanals. I que la la
llum sigui de baix consum, per gastar menys diners en
electricitat.
Platja d'Aro
Ja previst
L‘enllumenat antic es van reposant per enllumenat nou a
mesura que s’apropa la finalització de la seva vida útil, a
més a més de que existeix un pla de reposició de llampares
amb el qual ja tres quartes parts del conjunt de fanals ja
són de baix consum.

5

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 2018
189
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
comentaris

Instal·lació de llums al Carrer Roma
Al nou "skate park" de platja d'Aro, situat al Carrer Roma, té
poca il·luminació
Instal·lar faroles encarades a la zona d'esport
Carrer Roma, Platja d'Aro
Ja realitzada
A finals del 2017 es va renovar la il·luminació de la zona. El
nivell de llum que existeix actualmente està per sobre de la
normativa.

206
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Comentaris

semafor carretera 666
tornar a posar el semàfor de la carretera que en va
emportar un cotxe l'estiu passat
carretera 666 de platja a s'agaró
El semàfor ja està en funcionament.
Era una acció que l’havia de realizar la generalitat al ser
una carretera, i l’Ajuntament ha fet el seguiment.

222
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Comentaris

semafor don diego
arreglar/substituir el semafor de davant don diego

Títol
Necessitat
Descripció

Semàfor zona antic Don Diego
Posar el semàfor que falta a la carretera cap a s'Agaró
L'estiu passat va haver un accident i es varen emportar el
semàfor que no s'ha tornat a posar. ES una carretera amb
prou trànsit per fer-ho
carretera 666
El semàfor ja està en funcionament.
Era una acció que l’havia de realizar la generalitat al ser
una carretera, i l’Ajuntament ha fet el seguiment.

platja d'aro
El semàfor ja està en funcionament.
Era una acció que l’havia de realizar la generalitat al ser
una carretera, i l’Ajuntament ha fet el seguiment.

52

Ubicació
Comentaris
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2.- PLACES, PARCS, ZONES VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL
49
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

Parcs inclusius
Que tots els nens/es puguin accedir als parcs i que tots/es
puguin gaudir-ne
Fer parcs que puguin gaudir tots els infants
Ja prevista. S’acaba de construir un parc inclusiu davant
dels estanys. L’ajuntament té en compte aquest
suggeriment en futures instal·lacions de parcs.

142
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

accessibilitat dels parcs
educatives Especials

als

nens amb

Necessitats

Ja previst. S’acaba de construir un parc inclusiu davant
dels estanys. L’ajuntament té en compte aquest
suggeriment en futures instal·lacions de parcs.

174
Títol
Necessitat
Descripció
Comentaris

parc infantil
es una zona de gran afluència de petits i no tenim un parc
infantil a gaire a prop
es tracta de fer un parc infantil en una zona de molts
habitatges on hi ha gran demanda
Ja prevista. La viabilitat del parc infantil esta condicionada
al projecte de d’adequació de l’avinguda Ridaura.

106
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Comentaris

manteniments varis
Arreglar i posar a disposició dels vianants la zona de l'antic
càmping del parc Puig-pinell, que quedi neta com a zona verda
per passejar
portar a terme cada any un bon manteniment i posar bancs a una
plaça
S'Agaró i Platja d'Aro
Descartada perquè excedeix del cost obrir el parc i fer
l’adequació que es demana.
Aquesta adequació no es realitzarà ja que
La preparació d’aquesta zona verda està vinculada al
desenvolupament d’una zona privada que depèn de la iniciativa
privada, que seran els que hauran de pagar l’enjardinament del
parc de la part que l’Ajuntament es propietari
7
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205
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
comentaris

serveis- wc
a l'estiu la pudor d'orins de la mainada van orinar als
matolls i els que no son mainada
posar serveis i renovar el mobiliari
plaça poeta sitjà
Ja prevista
Ates que s’està construint el nou centre cívic a la plaá
poeta sitja, a on els wc seran accessibles sense que l’edifici
estigui obert i que durant el 2019 es redactarà el projecte
de la plaça poeta sitja.

3.- EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBÀ
247
Títol
Necessitat

Descripció
Comentaris

Be per a tothom
Tenir un lloc apartat a la platja perquè la gent discapacitada
o amb mobilitat reduïda pugui tenir un espai tranquil i
adaptat per a les seves necessitats.
Seria un espai amb bastants objectes adaptats a les seves
necessitats. Sempre amb algú que els puguin ajudar
Ja prevista. Les platges existeix un espai delimitat amb
facilitats per les persones amb mobilitat reduïda,
concretament el lloc de socors situat davant del carrer
Miramar. Es posa a disposició elements adaptats pel bany,
suport dels socorristes i a més a més per aquesta
temporada 2018 es posarà a disposició un monitor i una
plataforma amb ombra per si s’ha d’esperar l’accés al
servei.
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260B
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Comentaris

Àrea d'autocaravanes
Fer una àrea la qual estigui oberta tot l'any. Es tindria més
turisme i amb el diners que és guanyessin, fent pagar a les
autocaravanes, es podrien utilitzar per fer altres coses en el
municipi. Objectiu: Ser una àrea referent Europea i que el
turisme d'a
Fer una àrea, en la qual hi haguès els serveis
necessaris(buitatge,carregar aigua...),també hauria tenir
dutxes i lavabos. Per els nens petits s'hauria de fer un petit
parc, perquè passin l'estona. A més a més es podrien
posar taules de pícnic i alguna barbacoa. Les parcel·les
han de ser una mica amples(per si volen treure cadires, la
taula...)que siguin acollidores amb algun arbre i flors. Per
poder pagar hi ha d'haver una barrera i una màquina de
pagament, que et donès el tiquet per després sortir.
Pot ser a la mateixa àrea que ja hi ha, però afegint totes
aquestes coses.
Ja previst
Està previst un nou aparcament per a autocaravanes,
d’arrera el nou supermercat de bon preu, darrera la
benzinera respol, davant del Mercadona a l’altre costat del
carrer. Es portarà a terme en el 2019

77 i 78 (formulades per persones diferents però diuen el mateix)
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Comentaris

Parc de calistenia
Poder fer més esport
parc street workout com el de santa cristina d'Aro
Platja d'Aro
Proposta ja prevista a la zona del parc skate.
Previst d’execució a finals dels 2018 inicis 19.
Es realitzarà una reunió participativa per a dissenyar
aquest parc

Títol
Necessitat

Pista exterior de korfbal
que els pugui practicar fora dels entrenaments establerts
pel club
que com a hobby o entreteniment s'arribi a més públic
zona "els Estanys" Dalmau plaza Europa
Ja prevista
S’està estudiant instal.lar la pista a la part de darrera de
l’escola dels estanys, pel que es necessita l’autorització
d’ensenyament.
Previsió execució any 2019
Seria una pista compartida amb l’escola

32

Descripció
Ubicació
Comentaris
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16
Títol
Necessitat

Descripció

Descartada (motiu)

Zona de joc amb elements naturals Parc dels Estanys
Aprofitament del Parc dels Estanys, tenint en compte les
necessitats de la fauna que hi conviu, poder ampliar la
zona visitable, per poder caminar, fer esport o passar
l'estona observant ocells.
La proposta és ampliar la zona visitable del Parc dels
Estanys, podent-la fer circular a tot el parc. Realitzar un
aprofitament de la zona visitable, creant una zona de joc
amb elements naturals com dunes, zones d'escalada,
laberint, cabanes, zones d'experimentació o taules i
cadires.
Ja previst
s’ha elaborat el projecte d’ampliació de la zona visitable del
parc dels estanys , previst d’execució pel 2018/19
la inclusió de la zona de jocs no es compatible amb la
funció de zona natural dels Estanys

183
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
comentaris

Adecuació zones per autocaravanig
Que les autocaravens puguin trovar-se gust i amb els
serveis mínims que calen, llum i aigüa, ja que han de limitar
la seva estada a la nostra vila amb el perdujici que ens crea
a nivell de beneficis turístics, al no poder incrementar tant
les seves estade
Adecuar l'espai de les autocaravanes amb punt d'aigüa i
llum(no servei gratüit de les mateixes
Platja d'Aro
Ja previst
Està previst un nou aparcament per a autocaravanes,
d’arrera el nou supermercat de bon preu, darrera la
benzinera respol, davant del Mercadona a l’altre costat del
carrer. 2019

118
Títol
Necessitat
Descripció

comentaris

Disposar de tots els aparells necessaris pel funcionament
de l'ofician del nou CFA
Dotar de la infraestructura necessària l'equipament del nou
CFA
Per tal de poder dur a terme totes les funcions i necessitats
de secretaria dins el propi CFA es veu necessari dotar de
diferents aparels i mobiliari d'oficina; com per exemple:
plastificadora, enquadernadora, fotocopiadora,...
El projecte del CFA ja definirà les instal.lacions i programa
del nou equipament
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120
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Comentaris

Una sala social (punt de trobada) pels alumnes del nou
CFA
Dotar de l'equipament on es durà a terme la formació
(CFA), un espai de realció i trobada per l'alumnat
Un espai que afavoreixi un espai de trobada per l'alumnat,
distès, relaxat, per llegir, parlar i trobar-se, abans de les
classes
CFA(Centre Formació d'Adults)
El projecte del CFA ja definirà les instal.lacions i programa
del nou equipament

121
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Comentaris

Un equip de so pel nou CFA
Dotar dels recursos necessaris el nou CFA (Centre de
Formació d'Adults)
El nou CFA necessitarà comptar amb la infraestructura de
so per tal de poder dur a terme totes les activitats socials i
culturals en el mateix centre
CFA(Centre Formació d'Adults)
El projecte del CFA ja definirà les instal.lacions i programa
del nou equipament.

122
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
comentaris

Tenir projectors i pantalles a cada aula del CFA(Centre
Formació d'Adults)
Dotar el nou CFA amb la infraestructura necessària per
poder implementar bé tota la formació que s'hi durà a terme
Tenir projectors i pantalles a cada aula del CFA(Centre
Formació d'Adults)
CFA(Centre Formació d'Adults)
El projecte del CFA ja definirà les instal.lacions i programa
del nou equipament

123
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
comentaris

Una sala amb 15 ordinadors pel nou Centre de Formació
d'Adults
Dotar del recurs necessari per poder impartir nous cursos
de COMPETIC i complementar les activitats formatives a la
mateixa aula
Una sala amb 15 ordinadors pel nou Centre de Formació
d'Adults
CFA(Centre Formació d'Adults)
El projecte del CFA ja definirà les instal.lacions i programa
del nou equipament
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4.-CLAVEGUERAM I SERVEIS
115
Títol
Necessitat
Descripció

Prevista

Mejora de espacios públicos
Primordial arreglar las alcantarillas que provocan que
muchas calles inunden con una precipitación abundante
Primordial arreglar las alcantarillas que provocan que
muchas calles(principalmente la Avda. S'agaro, Avda.
Castell d'Aro, etc) se inunden con una precipitación
abundante
Ja està prevista. En el mar de desenvolupament de
clavegueram(2012-2016)

157
Títol
Necessitat

Descripció

Prevista

adecuación paso de peatones
La correcta adecuación del paso de peatones para evitar
embalsamiento de aguas de lluvias con el consiguiente
riesgo para las personas y evitar posibles accidentes de
circulación
adecuar la forma de desaguar los embalsamientos de agua
de lluvias que se producen en el centro del núcleo de
Castell d'Aro en el paso de peatones a la altura del numero
68 de la AVD de la platja confrontando al restaurante el
Salmón. La cantidad de agua que se acumula en
momentos de lluvias puede provocar accidentes donde las
personas y los vehículos que circulan puedan tener grabes
consecuencias
Ja està prevista. Dins de la campanya d’asfalt de
temporada tardor-hivern 18/19 posar unes reixes i
conectar-ho a les xarxes d’aigües plujanes(pluvials).

62
Títol
Necessitat
Descripció
Prevista

Quitar todos cables y torres de alta tension
Ja està prevista. En el marc del projecte de soterrament de
les línies del carrer Mozart, previsió en el 2019.
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63
Títol
Necessitat
Descripció
Prevista

Yo quiero que quiten la torre de alta tension que es un
peligro para las personas que pasan
Ja està prevista. En el marc del projecte de soterrament de
les línies del carrer Mozart, previsió en el 2019.

5.-PROPOSTES DE CARÀCTER SOCIAL, EDUCATIU,
TURÍSTIC, CULTURAL I MEDI AMBIETAL
132
Títol
Necessitat

Descripció

Prevista

Contenidors orgànic
No hi ha suficients contenidors orgànic. Això fa
especialment referència a la campanya que teniu a la web
de l'ajuntament "ajudan's a aconseguir-ho"
Si es que es vol promocionar la separació de l'orgànic fan
falta més contenidors. Tenient en compte la quantitat de
residu orgànic que es pot generar en un dia en una casa hi
hauria d'haveri com a mínim 1 contenidor marron per
orgànic al costat de cada un de brossa general(els verds).
La meva mare per exemple que es una persona gran no
pot reciclar l'organic perque el més a prop li queda molt
lluny però si el tingues al costat del verd doncs si ho podria
fer
Ja està prevista. Que hi hagi un contenidor d’orgànic al
costat de cada punt de recollida es revisarà que en aquest
punt concret, ja que ha d’haver-hi.

155
Títol
Necessitat
Descripció
Prevista

Neteja espais verds
Netejar els boscos municipals
Seria una manera de evitar incendis i a mé més obrir cares
el tirisme i poder visitar-ho i fer una cultura verda
Ja està prevista. Dins del projecte executiu de neteja
franges de protecció, previst per l’hivern 2018 divideix en 2
fases: una fase 2018 i l’altre al 2019 una i l’altre es per la
neteja forestal per franges de protecció i neteja de zones
verdes forestals municipals. Cada any s’activa en sectors
diferents.
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182
Títol
Necessitat
Descripció

Prevista

posar desfibril·ladors
Evitar els possibles accidents o morts
Instalar-los a zones molt trànsitades, camins a la vora de la
platja, zones d'hotels i turisme i mínim a un cotxe de polícia
per poble
Ja està prevista. En realitat som un municipi cardio-protegit
i tenim instal·lat per aparells en el municipi. El servei
socorrisme té un desfibril·lador i la policia en té un al cotxe.

209
Títol
Necessitat
Descripció
Prevista

mini vorera
ampliar vorera pont carrer tramuntana es molt estreta, un
carert i una persona no hi passen.
des de la bovila per anar al mercadona no hi passen dues
persones, es molt estreta
Ja està prevista. En el 2019 s’executarà el projecte. Una
intervenció puntual en el pont del carrer Tramuntana.

153
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Descartada (motiu)

reciclar és possible
facilitar que es pugui reciclar a la població de platja d'aro
Sóc un veí del centre de platja d'aro, Carrer Josep Bas 6, i
és molt complicat reciclar. A la plaça europa hi ha
contenidors soterrats però tots són de rebuig. A la part més
propera al magic park de la mateixa plaça europa també hi
ha contenidors soterrats però aquests són per plàstic i
envasos, cartró i reguig, de manera que és més fàcil
reciclar. La segona opció que hi ha per reciclar pels veïns
de la zona és anar a la mateixa plaça europa i també a un
lloc allunyat, a propo de l'esclat, que hi ha contenidor de
vidre i cartró però no plàstics ni orgànic. Una altra opció és
anar a l'església, on hi ha diferents contenidors dispersats,
sense cap ordre ni facilitats per reciclar ja que s'ha de
caminar molt i la gent no rcicla. Proposo que als llocs on hi
ha contenidors de brossa també hi hagi contenidor
d'envasos i plàsitics, conteniodr de cartró i també orgànic.
El tema vidre la gent està més conscienciada i crec que la
xarxa de contenidors de reciclar vidre del centre està ben
distribuïda. Moltes gràcies.
centre civic platja d'aro
Ja previst
Existeix un pla d’estudi de diferents sistemes de recollida
de residus que té per objectiu fomentar el reciclatge
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200
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
comentaris

carpes associatives
dispossar de carpes per les associacions per fer
esdeveniments, sencilles i pràctiques
en molts moments durant l'any es fan moltes activitats i la
mancança de carpes per les associacions ens obliga a no
fer-les amb una mica de dignitat
centre civic platja d'aro
Ja previst
S’han adquirit recentment carpes, i les associacions del
poble les poden sol.licitar via instància.

32
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Comentaris

Contenidors orgànic
No hi ha suficients contenidors orgànic. Això fa
especialment referència a la campanya que teniu a la web
de l'ajuntament "ajudan's a aconseguir-ho"
Si es que es vol promocionar la separació de l'orgànic fan
falta més contenidors. Tenient en compte la quantitat de
residu orgànic que es pot generar en un dia en una casa hi
hauria d'haveri com a mínim 1 contenidor marron per
orgànic al costat de cada un de brossa general(els verds).
La meva mare per exemple que es una persona gran no
pot reciclar l'organic perque el més a prop li queda molt
lluny però si el tingues al costat del verd doncs si ho podria
fer
El carrer Punta d'en Ramis
Ja previst
El sistema de recollida te previst que hi hagi un contenidor
d’orgànica al costat de cada contenidor de rebuig. Es
revisarà que en aquest punt concret hi sigui
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