INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT I ELS RESULTATS DE LA
JORNADA PARTICIPATIVA PER ESCOLLIR LES PROPOSTES QUE PASSARAN
A LA FASE FINAL DE VOTACIÓ
El dia 11 de juny del 2019, a les 19.30 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament s’ha
portat a terme la Jornada participativa per escollir les propostes que passaran a la
fase final de votació.
Varen participar 8 persones, que varen estar puntuant les 41 propostes vàlides que
han sorgit després del procés de valoració tècnica de les propostes, i aglutinant les
propostes que havien dit més d’una persona (total 46 persones).
Els ciutadans es varen organitzar en un sol grup, en el que es varen anar debatent
cada proposta, amb les aportacions i reflexions també dels tècnics que
acompanyaven al taller. Es va puntuar cadascuna de les propostes del 0 al 10 a
partir de considerar criteris com la repercussió de l’actuació, l’interès públic, la
necessitat a la que dona resposta, etc.
Un cop valorades totes les propostes, les 15 guanyadores varen ser les següents:
Les propostes, per ordre són les següents:
Proposta
Arreglar i consolidar el camí vell que va des del ridaura fins al remei
Posar fanals amb panells solars al llarg del camí vell que va del
mercadona al cementiri
Comprar una furgoneta elèctrica pel departament d’esports.
Instal·lació de canviadors infantils als equipaments públics a on
actualment no n’hi ha.
Instal·lació de dues cistelles corfbol a la platja a la zona del riuet
Construcció d’una zona de socialització de gossos al cantó est de la
rotonda dels vents.
Mirador Ray Harryhausen, que consisteix en la instal·lació d’una
estàtua a la terrassa que corona les escales que donen accés a la
platja de sa conca.
Ubicar una estàtua en homenatge a Bill Murray en un banc de la
plaça del centre cívic.
Posar penjadors als lavabos públics.
Posar més paperes al nucli antic de Castell d’Aro
Instal·lar bancs al carrer luxemburg de Platja d’Aro
Construcció d’un parc infantil a la zona de Pinell
Millora de la parada d’autocars de l’avinguda Castell d’Aro amb carrer
Estrasburg
Ampliació de la zona d’exercici a l’aire lliure al passeig marítim entre
carrer marina i travessia cavall bernat
Instal·lació de xarxes de voley en diferents punts de la platja gran,
sempre que el pla d’usos ho permeti.
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I la resta de propostes varen quedar ordenades de la següent manera:
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Col·locació d’un banc davant de correus de castell d’aro
Instal·lar elements reductors de velocitat als carrers al voltant de la
zona de l’escola de castell d’aro
Col·locar aparcaments de bicicletes al complex de la bòvila
Posar més paperes al voltant del pac dels estanys
Millorar l’accessibilitat dels vianants al voltant de la rotonda de la
rosa dels vents
Reasfaltar la rotonda dels vents amb asfalts fonoabsorvents

6

Millorar el paviment del carrer major de castell d’aro
Instal·lació de passos de vianants intel·ligents a l’avinguda castell
d’aro
Dibuixar un pas de zebra davant la botiga de petards de castell d’aro
Treure un banc que es inútil.
Posar més bancs a les avingudes principals

0

Decorar la rotonda del passeig ridaura
Rehabilitació i acondicionament del parc del politur confluència dels
carrers ginjoler, lliris, nards i av. Politur.

0

Instal·lar un pumptrack asfaltat a la zona de l’oest de sant pol
Instal·lar més escultures amb forma de vaques a la zona verda de la
Masia Bas.
Canviar per un altre material les flors de l’ànec
Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica de vehicles
Instal·lació de porteries de futbol a la zona de la platja del Ridaura.
Instal·lació d’un parc infantil proper a la pineda, fora de l’espai del
casal d’estiu.
Instal·lació de seients adequats per a les grades esportives del
camps de futbol
Polir i pintar el terra de les pistes esportives municipals.

0

Millorar les condicions del terrenys de jocs, ubicar una segona
porteria i acompanyar-ho de mobiliari urbà adequat.
Habilitar la zona de la platja de la desembocadura del ridaura apta
per a mascotes.
Construcció d’una zona de socialització de gossos a s’agaró entre
carrer Girona i carrer la selva.
Renovació de l’equipament informàtic de la biblioteca.
Elaborar i desenvolupar una campanya de comunicació per explicar i
potenciar el reciclatge.
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La següent fase dels pressupostos participatius consisteix en desenvolupar per part
de l’Ajuntament cadascuna de les propostes que s’han prioritzat, amb el pressupost
que implica la seva execució, per a poder disposar d’aquesta informació en la fase
de votacions, que serà entre setembre i octubre.
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