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

PROPOSTES VÀLIDES QUE ES
PRIORITZARAN AL TALLER PARTICIPATIU
Les 77 propostes que es presenten a continuació són
tècnica i econòmicament viables, són legals i no
contradiuen els plans municipals aprovats, fan referència al
capítol d’inversions, no són ajuts i subvencions a entitats i/o
col·lectius, i cap d’elles supera els 150.000€ (és a dir,
compleixen totes les normes del procés).
Aquestes propostes seran prioritzades al taller participatiu
que es realitzarà el proper dimarts dia 29 de maig a les 19
a la sala d’actes de l’ajuntament. Els ciutadans que
assisteixin al taller escolliran les propostes que passaran a
la fase final de votació. Tots i sou convidats!
Finalment, les propostes que hagin estat prioritzades al
taller es votaran. Totes les persones de 16 i més anys de
Castell-Platja d’Aro i s’Agaró
podran votar-les. I
s’executaran les propostes que obtinguin més vots fins a
esgotar el pressupost de 150.000€ destinat a aquest
procés.

ÍNDEX

1.- Propostes sobre carrers, voreres, contenidors,
enllumenat, accessibilitat i mobilitat en general (pàg.3 )
2.- Propostes sobre mobiliari urbà: bancs, fonts i mobiliari
esportiu (pag. 10)
3.- Propostes sobre places, parcs, zones verdes i llocs de
trobada social (pag. 15)
4.- Propostes sobre Equipaments, clavagueram, serveis,
animals i altres (pàg. 21)

Nota: L’apartat “categoria (€)” que apareix a totes les propostes d’aquest àmbit
fa referència al seu cost estimat aproximat, el qual s’ha dividit en tres
categories, a saber, “petita” (inferior a 50.000€), “mitjana” (entre 50.000€ i
100.000€), i “gran” (més de 100.000€ però no superior als 150.000€).
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1.-CARRERS, VORERES, CONTENIDORS,
ENLLUMENAT, ACCESSIBILITAT I MOBILITAT EN
GENERAL

6
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Millorar l’iluminacio amb llum intensiva als passos de
vianants de l’avinguda s’agaró
Poner mas luz en los paso de peatones que hay en s'agaro
Delante restaurante Foc y en el de mas abajo por que no
hay visibilidad , gracias
Iluminacion paso peatones
S'agaró
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol millorar la llum intensiva
als passos de vianants de l’avinguda s’Agaró

99
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

millorar l’iluminació del carrer cal Rei
il·luminar més els carrers
El tram superior del carrer cal rei ( camí de can Manel), el
tram inferior de la pujada de can Manel es tracta de canviar
els fanals existents. El tram del Carrer cal rei canviar les
llampares. El tram superior no poden actuar perquè esta
pendent d’urbanitzar a través d’un polígon d’actuació
pendent de desenvolupar
C/Cal Rei
MITJANA
Proposta vàlida el millorar la il.luminació del carrer cal rei,
canviant les lamperes i els fanals existents.

37
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Boreres/senyalització
Arreglar el paviment de les voreres
La vorera està tota aixecada i fa que els nenes i pares
ensopeguem continuament. No hi ha senyalització escolar
c/Joan Mª vila
GRAN
Proposta vàlida. S’inclou en un projecte d’arrejament global
de les voreres de la zona
3

43
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Paviment vorera camí de l’escola
Arreglar pavimetn vorera de rotonda de l’anec a l’escola
Hem caigut vàries vegades, nens petits, mares i àvies que
van a buscar nens a l’escola
Platja d’Aro
GRAN
Proposta vàlida. S’inclou en un projecte d’arrejament global
de les voreres de la zona

127
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Mejora calles zona de los estanys
Todas las calles de la zona de los estanys , el pavimento
està mal, està levantado y la gente se cae
Arreglar las calles
Calles zona de los estanys
GRAN
Proposta vàlida. S’inclou en un projecte d’arrejament global
de les voreres de la zona

161
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació

Categoria (€)
Comentari

Reparación de aceras
Seria bueno que se arreglaran las aceras que rodean el
parc dels Estanys, la call París y alrededor del colegio. Hay
unos agujeros que hacen imposible acceder con silla de
ruedas o cochecito de niño por no hablar de los tropezones
que cualquiera puede pegarse
Reparar las losetas que faltan
En los alrededores del colegio y de las calles Paris, así
como toda esta zona esta muy dañada...hay enormes
agujeros
GRAN
Proposta vàlida. S’inclou en un projecte d’arrejament global
de les voreres de la zona
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39
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Accés al col.legi que s’inunda quan plou
col.legi Els estanys
PETITA
Proposta vàlida. Consisteix en instal.lar una canalització i
reixeta per a evitar l’inundació de l’entrada.

1
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

rotonda y pintura
que la gente,respete màs las señales de tràfico, y evitar los
multiples accidentes que se producen, practicamente
siempre leves hasta el momento
Construir rotonda en C. Santiago Rusinyol, entre Lidl
Decatlon y los cines, y asì evitar las multiples infracciones
de los conductores haciendo giros a la derecha, haciendo
caso omiso de las prohibiciones en este sentido,
incluyendo entre los infractores a la propia Policia Local,
ocasionando un mal efecto entre los miles de personas que
anualmente nos visitan. Asimismo, nunca he comprendido
porquè en una Avenida tan ancha como es la Avda. Vall de
Ribas, nunca se ha pintado una linea medianera, y asì todo
el mundo circule por su derecha como tendrìa que ser
habitual
C. Santiago Rusinyol y Avda Vall de Ribas
GRAN
Proposta vàlida. Es posa per títol Rotonda petita

5
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Observacions
Categoria (€)
Comentari

Carrer Verge del Carme
Els vehícles solen agafar força velocitat en aquell carrer, a
la meitat hi ha un "badén" o "resalto" però ja s'ha anat
desgastant i no compleix la seva funció com fa uns 15
anys...
Refer un sistema perquè els vehícles passin a la velocitat
adecuada ...
Carrer Verge del Carme entre Hotel Rosamar i
Cosmoapartments
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol Col.locar Esquena d’Ase
al carrer nostre senyora Verge del Carme
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136
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Observacions
Categoria (€)
Comentari

mejorar la seguridad de los pasos de cebra del pueblo
todos los pasos tienen que ser visible, no pueden quedar
escondidos por las terrazas, como pasa en la avenida
principal y otras. Se han visto muchos frenazos ya que el
conductor se lo encuentra de golpe
mejorar la visiblidad de los pasos de zebras, teniendo mas
distancia des de las terrassas o reduciendo las medidad de
la terrassa,. Ahora el conductor no tiene visibilidad y se
encuentra enseguida con el paso de zebra. Mas
señalizacion, ya sea con colores o un efecto visual
platja d'aro, avinguda principal i altres a on hi ha terrasses
S’agafa una part de la proposta la de la visualització.
Es descarta les terrasses perquè es normatiu l’ubicacio
actual.
Mitjana
Proposta vàlida . Es posa per títol posar més senyalització
per aconseguir més visibilitat als passos de vianants de
l’avinguda principal.

230
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Millora del carrer major de Castell d’Aro
Mal estat del carrer, perill de caure
Es necessita tornar a fer el carrer
Castell d'Aro
MITJANA
Proposta vàlida. Millora del paviment del carrer major de
Castell d’Aro

Títol

La rampa

Necessitat

Existeixen dues rampes, amb una pendent desmesurada,
tenim moltes queixes i les hem traslladat als equips tecnics
Refer la rampa existent amb una pendent més suau, hi ha
totes les característiques per la seva formació. El tant per
cent d’inclinació actual oscil.la entre un 20 a 25%
carrer tramuntana cantonada pardines i roma
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol refer la rampa del carrer
tramuntana cantonada amb el carrer pardines de Platja
d’Aro

210

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari
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194
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

Comentari

D’aquesta proposta s’extreuen 3.
La 194.1: millora accessibilitat dels vianants al voltant de la
rotonda dels vents, proposta acceptada.
La 194.2 vorera al carrer Tramuntana. Es proposta descartada
La 194.3 col.locació de badens al carrer Tramuntana. Proposta
acceptada.
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1
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Rotonda petita
que la gente,respete màs las señales de tràfico, y evitar los
multiples accidentes que se producen, practicamente
siempre leves hasta el momento
Construir un punt de gir(rotanda petita) al carrer Santiago
Rusiñol, al centre de l centre comercial parc d’aro. Per
evitar infraccions i incrementar seguretat d’aquest
encreuament.
C. Santiago Rusinyol y Avda Vall de Ribas
GRAN
Proposta vàlida.

23
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Seguretat vial passatge s’agoita
evitar 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
PETITA
De la proposta s’extreuen dues, una vàlida i una segona
no. La vàlida: 23.1. que es posa per títol col.locar un mirall
al carrer esglèsia amb carrer vicenç Bou per evitar accides
a l’stop.
No es considera vàlida la 23.2. posar un resalto
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245
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Observacions
Categoria (€)
Comentaris

carril bici
millora del carril bici
Millorar el carril bici de platja d'aro, el qual moltes vegades
hi ha arbres o està en mal estat. Crear una zona de pas
segura per atrevessar l'av. de S'Agaro a l'alçada del
ridaura. Crear un carril bici per arribar a Sant Antoni.
tot el municipi
Engloba 3 propostes.
El redactat engloba tres propostes, i cada una ha tingut un
tractament diferent:
- millorar el carril bici: proposta descartada per a dificultats
tècniques, ja que els arbres no es poden tallar ja que están
protegits al ser el pulmò verd de Platja d’Aro
- millorar la zona de pas segura per atravesar l’avinguda de
s’agaró es una proposta acceptada.
- crear un carril bici per arribar a Sant Antoni. La proposta
es descarta ja que es supramunicipal, i per tant no pot ser
proposta de pressupost participatiu. S’Està treballant amb
el consorci de les vies verdes perquè existeixi.

235
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

millora senyalitzacio
millorar les senyalitzacions i netejar per arribar a roques
martines
netejar el recorregut i millorar les indicacions per poder
accedir al corriol d'inici
Castell-Platja d'aro
PETIT
Proposta aceptada. Es posa per títol millorar l’accés a les
roques martines
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2.

MOBILIARI URBÀ: BANCS, FONTS I
MOBILIARI ESPORTIU

Títol
Necessitat
Descripció

Bancs a la vorera
que al tractar-se d'una pujada la gent pugui reposar
Col·locació de més bancs a l’Avinguda Fanals per facilitar
el repòs de vianants
Avinguda fanals, Platja d’Aro
PETITA
L’acció requeriria d’un anàlisis tècnic per determinar
exactament quants bancs ja hi ha i a on es poden instal·lar
de nous. Es posa per títol Bancs a l’avinguda Fanals

30

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

105
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Manteniments varis
Posar bancs a la plaça que hi ha a s'Agaró entre el carrer
Agaro i l'avinguda Sant Pol
Portar a terme cada any un bon manteniment i posar bancs
a una plaça
Plaça Sant Ramon, S’agaró i Platja d’Aro
PETITA
Proposta en concreta en posar bancs a la Plaça Sant
Ramon de s’Agaró, pròxims a la zona de jocs infantils, ja
que a una altre zona de la plaça ja hi havien i per a petició
ciutadana es varen treure. Es posa per títol bancs a la
Plaça Sant Ramon de s’Agaró

129.2
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Instal·lació d’un banc avinguda Castell d’Aro número 58
quitar la papelera y poner un banco en su sitio
Avinguda Castell d’Aro núm. 58, Platja d’Aro
PETITA
la proposta s’ha dividit en dues, la retirada de la paperera
es considera ja prevista, ja que en breu es retirarà, i es
considera vàlida la proposta d’instal·lar un banc. Es posa
per titol instal.lació d’un banc a l’avinguda Castell d’Aro
num. 58
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133
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Cambiar bancos que estan muy viejos, son muy antiguos
mejorar el estado de los bancos
Cambiar los bancos. La viñasa, calle Rojer de Núria, en
frente hay un parquing, i en la carretera. Al lado hay fred
d’aro. Decian que los ivan a cambiar i no lo han hecho
Carrer Rojer de lluria - Plaça President Irla, Platja d’Aro
PETITA
Proposta valida com a renovació dels bancs de la Plaça
President Irla de Platja d’Aro

134
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Posar un banc a la part de fora del parc dels estanys que
no hi ha
fem la volta a tot el parc caminant i hi ha una part que no
ens podem sentar. Tenim dificultats per a caminar, pel que
ncessitem sentar-nos sovint, i es la zona verda de poble
mes propera al centre a on ho podem fer
Poned bancos des de la punta del mercadona a la esquina
donde hay la zona de los perros, no hay ni un banco y es
necesario
Parc dels estanys, la part de fora
PETITA
Proposta vàlida, es posa per títol Posar més bancs a
l’avinguda Luxemburg

139
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Banco delante de correos en Castillo
no tenemos donde sentarnos
Banco para sentarnos
Correus, Castell d’Aro
PETITA
Proposta vàlida, es posa per títol Col·locació d’un banc
davant de Correus de Castell d’Aro. Actualment no hi ha
cap.
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218-219-220 (la mateixa persona fa tres vegades la proposta)
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Bancos para el parque
bancos para personas mayores que llevan los nietos y no
pueden estar de pie
Plaça del Milanari, Platja d’Aro
PETITA
La mateixa persona ha presentat la proposta tres vegades.
Es vàlida i es posa per títol més bancs al parc infantil de la
Plaça del mil.lenari

152
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Mejora y aprovechamiento del Parque dels Estanys
agua potable
Colocar una fuente de agua potable en el parque de los
Estanys. Se utiliza para pasear, correr, hacer deporte en
general i con el calor creo que es necesario.
Els Estanys
PETITA
Proposta vàlida, es posa com a títol Font al parc dels
Estanys

233
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Embellir la platja
Treure de la platja una edificació que no té cap sentit
estètic . Es tracta d'una espècie de torre que es troba al
passeig marítim al final del Carrer Costa Brava, a prop de
l'edifici Elypalace.
Enderrocar la torre i deixar el petit llac amb la seva estàtua
Platja d'Aro
MITJANA
Proposta vàlida com a modificació de la font de l’avinguda
Costa Brava amb Passeig Marítim
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33
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Cistelles metàl·liques de Korfball
continuar practicant korfbal fora de la temporada oficial i
quan habitualment no hi ha entrenos
Cistelles en algun lloc de la platja gran
Sorra de la platja
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol Instalació de dues
cistelles metàl·liques de korfball a la platja.

143
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Cistelles metàl·liques de Korfball
Poder disposar de cistelles de korfbal en qualsevol època
de l’any
Instal.lar cistelles de korfbal a la platja
Platja
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol Instalació de dues
cistelles metàl·liques de korfball a la platja

256
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Pista de Korfball
Que els nens i nenes del poble puguin jugar a korfball en el
seu temps lliure i poder millorar el seu nivell de joc en
aquest esport que està començant a ser cada cop més
conegut gràcies als equips que s'hi estan formant
Construcció d'una pista de formigó amb dues canastes de
korfball fixes.
castell d'aro
petita
Proposta aceptada. Es posa per títol cistelles de korfbal a
Castell d’Aro.
Es transforma la proposta per la no existència d’un espai
com equipament esportiu a on poder ubicar la pista
esportiva.
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217
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Xarxa de volei
poner red de volei a la playa
Practica esportiva de volei playa
Zona ridaura
PETITA
Proposta vàlida. Es posa per títol Col·locació de una xarxa
de volei a la platja, zona ridaura.

45
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

rocodrom exterior
som un grup de persones que practiquem l'escalada i no
tenim espai on entrenar i gaudir d'un espai especialitzat en
escalada
el rocodrom exterior , que son tipus bolets i els poden
utilitzar els nens, al costat del parc de l skate
al costat del parc de l'skate
Gran
Proposta aceptada. Es posa per títol construcción d’un
rocòdrom exterior a la zona de l’skate parc

241i 244 (Mateixa persona mateixa proposta)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
comentaris

CISTELLES DE KORFBAL EXTERIORS
Davant el creixent número de nens, nenes i joves que
practiquen l´esport del Korfbal al nostre municipi i als dels
voltant, oferir la possibilitat de poder gaudir-lo a l´espai
exterior. Durant els darrers anys s´ha fet una feina
considerable de promoció d
Dotar de cistelles de Korfbal alguna o algunes pistes
exteriors dins el municipi, per satisfer la creiexent demanda
de practicants d´aquest esport.
Plaça Europa de Platja d´Aro
Petita
Proposta acceptada. Es posa per títol instal.lar cistelles de
korfbal al Parc Josep Irla.
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3.- Propostes sobre places, parcs, zones verdes i llocs de
trobada social
28
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Cobrir glorieta
que no sembli una estructura provisional
cobrir la glorieta perque durant les actuacions no hi hagi
humitat pels instruments i músics
Plaça Major
Petita
Proposta acceptada. Es posar per títol cobrir l’escenari de
la Plaça Major

140
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

parasol
els pares dels nens que van a l'skate ens demanen
instal.lar a les grades una lona parasol, a l'estiu no es pot
estar
lona parasol a les grades del skate park, hi ha pares, avis,
mares, avies, que es passen moltes hores vigilant a la
mainada
Skatepark Platja d'Aro
Petita
Proposta acceptada. Es posa per titol coberta/parasol a les
grades de l’skate parc

255
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

skate
millora les instal.acions que hi ha en aquests moments
unes pistes com aquestes, que tenen una quantitat
important d'usuaris, caldria tenir-les en millor estat, i fins i
tot acondicionar l'entorn, ja que son molts els pares que
acompanyen els seus fills
al costat dels estanys
Petita
La proposta es poc concreta.
S’ha produit una altre proposta ciutadana, que es aceptada,
d’instal.lar una coberta a les grades de l’skate parc i es
considera aquesta proposta.
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240
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

taules de picnic al parc de can nitus
Posar taules de fusta (com les que hi ha a la zona de la
barbacoa de Castell d'Aro), per tal que la gent que vulgui
fer picknic i menjar a allà ho pugui fer sense necessitat
d'haver d'anar a les taules que hi ha a la zona de la
barbacoa. Principalment les
El motiu pel qual crec que són necessàries és perquè
moltes vegades ve gent al poble ja sigui de visita o pel que
sigui, i busquen un lloc per poder dinar al costat del parc, ja
que si venen amb nens/es seria millor que les taules fossin
allà en comptes d'haver d'anar a la zona de barbacoa.
Primerament perquè així els infants podrien jugar i els
pares podrien estar a les taules. I en segon lloc perquè fa
uns anys ja hi eren i anaven molt bé.
parc de can nitus de castell d aro
Petita
Proposta acceptada. Es posa per títol taules de picnic a
Can nitus

243
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Zona Infantil Pinell
A la zona del Pinell, concretament darrera les lletres de
Castell Plaja d'Aro de la rotonda dels vents, ara mateix hi
han tres bancs que només serveixen perque els
adolescents fagin botellon i embrutin un espai verd. Poder
dotar aquesta zona en un altra t
Seguin el model del Parc se davant de Sant Ramon estaria
bé fer un parc infantil amb zona de salut, Millorar la
il·luminació, donarli més visibilitat per incomodar a qui hi
fagi activitats que no respectin l'entorn i dignificar la zona.
Gràcies!
pinell
Gran
Proposta acceptada. Es posa per títol construcción d’un
parc infantil i zona de salut a la zona de Pinell

125
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Parc d'exercici físic
Reduir l'obesitat en la població i millorar la salut
Un parc on hi hagi barres de molts tipus per anar a entrenar
Castell d'Aro
Mitjana
Proposta aceptada . Es posa per títol parc d’exercici físic a
Castell d’Aro
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197
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

els petanqueros del ridaura
hi ha dos pistes actualment, s'haurien de fer 2 més per la
gran afluencia
Formar i adequar les pistes existents i afegir-ne dues de
noves, durant la primavera i estiu s'acumulen cues per fer
aquesta activitat. No es poden fer campionats de gaires
participants per falta d'espai
final avinguda ridaura tocan a la creu roja
Petita
Proposta acceptada. Es posa per títol instal.lació d’una
pista de petanca al final de l’avinguda Ridaura

176
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

parc infantil
dispossem del lloc per la zona de la bobila, o hi ha cap parc
infantil per la mainada
proposem un parc infantil en aquesta zona per la mainada
carrer tosses
Gran
Proposta acceptada. Es posa per títol disseny i instal.lació
d’un parc infantil al carrer Tosses

34
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
comentaris

Espai de gimnàsia a l'exterior
que els esportiste tinguin un espai extiror amb aparells de
gimnàsia per a complementar l'entrenmaent físic
Zona de Riuet
petita
Proposta aceptada. Es posa per títol espai de gimnàs
exterior a la zona del Riuet

83
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

unes barres
per fer exercici
fer unes barres llargues a per fer mes trucs que sigui en la
Platja Parque despres ens podem banyar
Petita
Proposta aceptada. Es posa per títol espai de gimnàs
exterior a la zona del riuet
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47
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Parque street workout
Hacer ejercicio
Fer un parc de barres a la zona del riuet
A la Platja
Petita
Proposta aceptada. Es posa per títol espai de gimnàs
exterior a la zona del riuet

75
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Observacions
Categoria (€)
comentaris

Parque street workout
Fer exercici
a la Platja
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol ampliació de la zona
d’exercidi a l’aire lliure al passeig marítim entre carrer
marina i travessia cavall bernat

78
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
comentaris

Parc de Calistenia
Poder fer més esport
parc street workout com el de santa cristina d'Aro
Platja d'Aro
petita
Proposta acceptada . Es posa per títol ampliació de la zona
d’exercidi a l’aire lliure al passeig marítim entre carrer
marina i travessia cavall bernat

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
comentaris

barres de coclistènia
parc de street work out a Platja d'Aro

80

Platja d'Aro
petita
Proposta acceptada . Es posa per títol ampliació de la zona
d’exercidi a l’aire lliure al passeig marítim entre carrer
marina i travessia cavall bernat
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84
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
comentaris

barras
barres en platja
petita
Proposta acceptada . Es posa per títol ampliació de la zona
d’exercidi a l’aire lliure al passeig marítim entre carrer
marina i travessia cavall bernat

73
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
comentaris

vull barras en platja d'aro parc de caliseria com el de santa
cristina en la platja
Platja d'Aro(platja)
mitjana
Proposta acceptada . Es posa per títol ampliació de la zona
d’exercidi a l’aire lliure al passeig marítim entre carrer
marina i travessia cavall bernat

35
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Millora espais públics
Millora entrada Can Semí zona escombreries; posar
voreres, enllumnat
posar voreres zona pipi-can, voltants escombreries, posar
enllumentat, arreglar sots asfalt públic c/del cingle treure
pipi-can (parc gossog) i posar parc pels nens
Can Semí (Castell d'Aro)
Petita
Es desglossa la proposta en diferents parts:
- La part de millorar l’entrada de can semí es descarta ja
que ja està prevista. A partir de l’octubre 2018 s’executaran
les obres
- Arreglar l’asfalt públic ja està previst dintre el pla d’asfalt
anual
- la proposta de treure el parc de gossos contradiu plans
aprovats
- la proposta de construir un parc infantil s’accepta com a
proposta i es posa per títol construcción d’un nou parc
infantil a l’entrada de can semí
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108
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Millora espais públics
ellumenat i voreres
Posar enllumenat i voreres a l’entrada de Can Semí,
arreglar sots a l’asfalt. Construcció d’un parc infantil a
l’entrada. Respecta al enllumenat i voreres existeix un
projecte que hauria d’estar aprovat fa dos anys o més, el
actual alcalde ens va asegurar en el seu moment que les
obres es farien sense cap demora. I ja parlem de més de
dos anys. Tot això va ser en el moment de col.locar un
espai d’esbarjo per gossos que la majoria dels veins no
voliem (varem recollir moltes signatures) i tot i així es va
construir
Castell d'Aro
MITJANA
Dintre la proposta, es separen diferents propostes.
Es considera com a vàlida la 108.3 construcció d’un nou
parc infantil a l’entrada de can semí.
Les propostes 108.1 enllumenat i voreres, i 108.2 arreglar
sots asfalt, ja estan previstes.
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4.- EQUIPAMENTS, CLAVEGUERAM, SERVEIS,
ANIMALS I ALTRES
13
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Zona bany a la platja per gossos
Que les nostres mascotes puguin banyar-se a la platja
Delimitar un espai a la platja reservat pels gossos. Potser la
zona final del port que és la més ampla
Platja
MITJANA
Proposta vàlida. Es posa per títol zona de bany per a
gossos a la platja

248
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Apertura de una parte de la playa como “playa para perros”
Cada vez son mas los turistas que vienen con su perro y a
ellos les encanta poder correr en la playa y meterse en el
mar. Ademas las personas que vivimos en el municipio nos
gusta poder acudir a la playa con nuestro "mejor amigo" y
creo que será buena idea
En playa de aro tenemos una playa suficientemente grande
para crear una buena area para ellos, igual que se hizo en
la playa de Barcelona. Solo por favor que no sea tan
pequeña como el de Barcelona. En Barcelona esta año
18.268 gossos han acudido a la playa, unos 156 perros al
dia (la vanguardia)
Personalmente creo que una buena zona es la playa
pegado al puerto de Platja d’aro delante del bosque
MITJANA
Proposta vàlida. Es posa per títol zona de bany per a
gossos a la platja
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168
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Wc de la temporada a la platja gran
Impacte ambiental i/o estètic dels serveis wc de platja d'aro,
atenent a una millora de la imatge de la primera línia del
mar
Proposo que enlloc dels wc que s'hi instal·len habitualment,
siguin com les casetes de s'agaró, les que posen al costat
de la taverna del mar. De fusta o altre material però tipus
caseta amb colors blanc i blau o blanc i altres. Crec que
quedaria més acord amb el paisatge i l'entorn mediterrani
Platja gran de platja d'aro
MITJANA
Proposta aceptada.
Es posa per títol embelliment dels lavabos públics de
temporada que es col.loquen a la platja gran

223
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

Serveis a la platja gran
Decoració visual platja
Millora estètica dels lavabos de la platja gran
Platja d’aro
MITJANA
Proposta aceptada. Es posa per títol embelliment dels
lavabos públics de temporada que es col.loquen a la platja
gran

224
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

wc platja gran
proposo un canvi estètic amb més colors, dels wc platja per
tal de dinamitzar primera liniea i poble
donat que són instal.lats cada temporada, m'agradaria que
fossin més bonics, això aforiria la priemra linia i de pas el
turisme. Gracies
platja gran. Platja d'aro
MITJANA
Proposta aceptada. Es posa per títol embelliment dels
lavabos públics de temporada que es col.loquen a la platja
gran
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225
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentari

canvi estetic lavabos platja d'aro
millorar la imatge de la platja gran
que els lavabos que es posen l'estiu siguin un xic més
alegres i no tan grisos, per un tema visual
platja d'aro
MITJANA
Proposta aceptada.
Es posa per títol embelliment dels lavabos públics de
temporada que es col.loquen a la platja gran

246
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

decoració labavos platja
impacte visual dels lavabos de la platja
els labavos actuals de la platja que son un model alumini el
recobriria amb alguan decoració de fusta o imitacio fusta
perqupe s'adeques més al paisatge
platja de platja d'aro
MITJANA
Proposta aceptada. Es posa per títol embelliment dels
lavabos públics de temporada que es col.loquen a la platja
gran

234
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Descartada (motiu)

millora de protecció el fosar del castell
millorar la seguretat al voltant del fossar del castell
posar una protecció millor, ja que l'actual no ho te
castell d'aro
Petita
Proposta aceptada.

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Porxo entrada colegi
La espera d'entrada dels nens sota la pluja
un porxo per cubrir l'entrada i fer l'espera més facil
entrada colegi
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

67
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88
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

per l'escola
un porxo perque els papes ens podem esperar
sota pluja i sota ombra
Escola vall d'aro
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

89
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Carpa entrada cole
La calor i la pluja quan esperem als nens a L'ecola Vall
d'aro

Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

91
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Cobert a l'escola vall d'aro
quan plou o fa molt de sol els pares ens esperem fora
sense possibilitat si plou o ombra
un orxo/cobert per paliar aquesta necessitat
escola pública vall d'Aro
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

101
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Cobert per l'entrada de l'escola Vall d'Aro
Protegir a les famílies de la pluja i el sol mentre ens
esperem que obrin portes
Fer un cobert per l'entrada de l'escola
CEIP Vall d'Aro
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

70
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Bancs i porxo
posar bancs al col·legi i un porxo per quan plou
Castell d'Aro
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro
24

85
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Porxo entrada colegi

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Porxo entrada colegi
Pels dies de pluja o molt de sol
un porxo per cubrir l'entrada i fer l'espera més facil
Escola vall d'aro
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

porxo a fora dels pares per quan plou
Petita
Proposta acceptada . Es posa per títol coberta a l’entrada
de l’escola vall d’aro

87

181
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Millorar condicions magatzem Banc Aliments
Gaudir d'una mica de frescor, a la primavera, estiu i tardor,
tant per nosaltres, els voluntaris com per la gent que ve a
recollir aliments
ventiladors de sostre potents per el magatzem
Platja d'Aro
Petita
Proposta aceptada. Es posa per títol millorar la climatització
del magatzem del Servei municipal de distribució
d’aliments.

137
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

taquilles per petanca
falta espacio para guardar las bolas de las personas que
jugamos a la petanca en las pistas del centro civico
hacer mas taquillas para guardar las bolas de petanca. Se
puede adequar los armarios que hay y hacer
comparticiones mas pequeñas
centre civic platja d'aro
petita
Proposta aceptada . es posa per títol compra d’un armari
de taquilles per a poder guardar boles de petanca.
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7
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentari

COMUNICACIÓ
Baixa participació de la població amb les activitats del
Municipi, pel desconeixement de les mateixes
Dues pantalles digitals. Intal·lació i connexió amb la xarxa
elèctrica de dues pantalles cal buscar un lloc adient als
dos.
Accésos als centres urbans Castell d’Aro i s’Agaró
MITJANA
Proposta vàlida.

265
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Eliminar les ampolles d'aigua de plàstic
Eliminar una gran quantitat de plàstic, ja que és poc
sostenible amb el medi ambient.
És costum, als equipaments municipals, utilitzar l'aigua en
envasos de plàstic, en format petit. Cosa absolutament
insostenible per al medi ambient i perjudicial per a la salut.
A més de ser una despesa innecessària . La meva
proposta és instal·lar fonts d'aigua filtrada o si més no,
posar dispensadors d'aigua amb les garrafes de gran
capacitat, on es poden utilitzar gots d'un material que no
sigui plàstic. Seria especialment convenient instal·lar a les
escoles on els nens han de portar cada dia l'aigua de casa
en ampolla de plàstic, les fonts; i que el que ells portin de
casa, sigui el seu got.
tots els equipaments de l'ajuntament on sigui possible.
Sobretot a les escoles i als llocs on hi ha molta gent
PETITA
Proposta acceptada . instal.lar punts de subministrament
d’aigua de boca als equipaments municipals

180
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

un rellotge exterior
imatge i informació de servei públic
col.locar un rellotge amb informació meteorològica com a
servei public a la plaça de la tele
Plaça de la tv /s'agaró
Petita
Proposta aceptada. Es posa per títol instal.lació d’un
rellotge i termòmetre a s’Agaró
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267
Títol
Necessitat
Descripció

Display led rellotge temperatura
informació rapida, fàcil i clara

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Ajuntament- turisme
Petita
Proposta acceptada. Instal.lació d’una pantalla a la façana
de turisme per a donar informació del temps i horari

Títol
Necessitat
Descripció

Marquesina para autocares
Falta marquesina autocares
Enla zona del wine palace, hay una parada para autocares
y haria falta una marquesina para poder esperar cuando
nos recogen para ir a la piscina o excursiones
Rotonda de la Plaça del mercat
Petita
Proposta aceptada. Es posa per títol marquesina a la
parada d’autobus en el Wine palace

pantalla, panell horitzontal a la façana oficina de turisme amb
informació d'hora,data i temperatura
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Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

156
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

Parc per gossos també per la zona de S'Agaró
Poder deixar córrer els gossos
Trobo molt encertat el parc per gossos que hi ha a la zona
del Parc del Estanys. Nosé si seria possible ubicar-ne una
altre més proper a la zona de S'Agaró
S'Agaró
Petita
Proposta acceptada. Es posa per títol instal.lació d’un parc
de socialització de gossos a s’Agaró

209
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Comentaris

equip de so
per la mancança d'un equip de so professional, tant per les
assocaicons com per el conssittori quan es fan xerrades
davant ajuntament
un equip de so per les associacions del poble, per fer
activitats, xerrades, esdeveniments, l'hem demanat varies
vegades i/o no funciona o estava ocupat
centre civic platja d'aro
petita
Proposta acceptada. Es posa per títol equip de so per a
entitats
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