PROPOSTES PRESSUPOSTOS JA PREVISTES
PARTICIPATIUS 2021
Del total de 92 propostes, 20 són ja previstes.
Aquestes s’han distribuit entre les següents temàtiques: 7 propostes són sobre
accessibilitat, 5 sobre mobilitat i seguretat, 3 sobre mobiliari urbà, 3 sobre
equipaments i 1 de temàtica variada.

1.- Temàtica: VARIS
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

1
Difusió d’actes al municipi
Necessitat que vol resoldre: Fer arribar la informació dels actes
que es fan al municipi de manera més directa i visual
Descripció de la proposta: Instal.lació de pantalles lluminoses a
diferents indrets del municipi
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: a les
entrades de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró

Categoria
Valida/no vàlida

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família,
amics, ...), amb els membres d'una entitat. Quina? membres de
l'associació culturejant i veïns de Platja d'Aro
Varis
Proposta ja prevista
l'Ajuntament està impulsant la contractació de nous elements
senyalítics digitals, entre els que inclou poder substituir els
muppis actuals per digitals. La seva gestió es farà amb un
contracte d'explotació.

2.- Temàtica: PROPOSTES MOBILITAT I SEGURETAT
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

1

23
Tallar carrer principal
Necessitat que vol resoldre: Aglomeració de vianants i trànsit
Descripció de la proposta:Taller el carrer principal als cotxes com
l'any passat
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: carrer
principal Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família,
amics, ...), amb els membres d'una entitat.
Quina? en grup
mobilitat
Ja prevista
Aquest estiu es farà un tancament de l’avinguda de s’Agaró, en el que
en algunes hores del dia es permetrà el trànsit en un sol carril de
circulació.
Es faran actuacions d’urbanisme tàctic (amb jardineres, bancs i
pintura) per a senyalitzar les zones de vianants i les de cotxes i
servirà com a prova de funcionament per la futura pacificació de
l’avinguda de s’Agaró.

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

2

31
Platja d'aro - Turisme de Bici
Necessitat que vol resoldre: Demanda turística de turisme esportiu i
familiar
Descripció de la proposta: Fer grans aparcaments de bicicletes, carril
bici des dels càmpings... (com a holanda)
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Zones
properes als càmpings, centre
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? individual proposta
presentada en butlleta, a la urna de turisme
mobilitat i seguretat
Proposta ja prevista.
Actualment està en redacció un pla de mobilitat, del que es
requerirà d’un procés de participació ciutadana, i en el que
s’analitzarà i proposarà una xarxa de carrils bici i vies ciclables. La
redacció del pla serà durant el 2021 i part del 2022.

61
Nova xarxa de carrils bici per interconnectar trams existents i els
municipis veïns
Necessitat que vol resoldre: La xarxa actual de carrils bici al municipi
no està connectada entre ells, ni connecta amb els municipis
limítrofs.
Descripció de la proposta: Creació d’una xarxa de carrils bici
principals que interconnectin amb els municipis veïns i creui el poble
mitjançant connexions secundàries cap als punts més concorreguts
(càmpings, platges, etc.)
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Gi-666 (C/
Tramuntana), connexió Camí Ral, rotonda bolets, etc.
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Taller participatiu 18 de
maig
mobilitat i seguretat
Proposta ja prevista.
Actualment està en redacció un pla de mobilitat, del que es
requerirà d’un procés de participació ciutadana, i en el que
s’analitzarà i proposarà una xarxa de carrils bici i vies ciclables. La
redacció del pla serà durant el 2021 i part del 2022.

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

70
Treure pilones verdes C/ església
Necessitat que vol resoldre: Facilitar la circulació per peatons i
ciclistes. Convertir l'espai desaprofitat per unes pilones verdes
horribles en un carril de baixada per bicicletes i alhora per peatons ja
que les voreres són extremadament estretes i a sobre plenes de
faroles i pals de fusta al mig.
Descripció de la proposta: Treure les pilones verdes del C/ Església
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: C/ Església
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Individualment.
mobilitat i seguretat
Proposta no vàlida, ja que les pilones actuals s’han instal.lat a petició
dels veïns, amb l’objectiu de que els cotxes no s’aparquessin, i així
respectar un pas peatonal.
El carrer no és prou ample per a poder-hi ubicar de forma segregada
vianants, bicicletes i vehicles.

79
Millora de la cartellera/senyalètica a les principals entrades del
municipi
Necessitat que vol resoldre: Manca informar millors dels
aparcaments dissuasius ubicats al municipi, per a promocionar-ne
l'ús.
Descripció de la proposta: Es tracta d’informar als usuaris dels nous
aparcaments dissuasius ubicats a cada extrem del municipi, i de les
rutes de circumval·lació.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Accessos des
de Palamós, Santa Cristina i Sant Feliu.

Categoria
Valida/no vàlida

3

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? taller participatiu 18 de
maig
Mobilitat i seguretat
Proposta ja prevista

3.- Temàtica: ACCESSIBILITAT
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

14
Arrenjament i neteja carrers de Platja d'Aro
Necessitat que vol resoldre: Ensopegades i neteja
Descripció de la proposta: Nivellar les voreres dels carrers i netejar
les plaques amb profunditat, amb productes químics prou potents
per treure xiclets i porqueria enganxada de fa anys.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Tot Platja
d,Aro
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Individualment
accessibilitat
Proposta ja prevista.
En els pressupostos municipals del 21 hi ha una partida prevista de
400.000€, duplicant la partida de l'anterior any, i a més a més es
contractarà en els propers mesos un oficial de paleta perquè pugui
anar fent reparacions puntuals.
Amb el nou contracte d’escombraries que va entrar en vigor el 1 de
gener, i serà operatiu completament al juliol, l’empresa utilitzarà
nova maquinària per a fer neteja de les voreres, que ha de
complementar la neteja que ha de fer els particulars davant els seus
locals i cases.

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida

4

27
Manteniment de les voreres
Necessitat que vol resoldre: Manteniment de les voreres
Descripció de la proposta: Neteja de les voreres, treure males herbes
i ensofatar-les. Arreglar les peces trencades
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: en general a
tot Platja d'Aro Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup
(família, amics, ...), amb els membres d'una entitat.
Quina? individual proposta presentada en butlleta a la urna de
turisme
urbanisme
accessibilitat
Proposta ja prevista.
En els pressupostos municipals del 21 hi ha una partida prevista de
400.000€, duplicant la partida de l'anterior any, i a més a més es
contractarà en els propers mesos un oficial de paleta perquè pugui
anar fent reparacions puntuals.
No s’està ensofatant les herbes perquè es va aprovar una moció pel
ple municipal de no utilització del producte glifosato, pels seus riscos
per la salut, i no hi ha un producte alternatiu que les elimini.

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

32
Arreglar la vorera que envolta la residència la Calma i les dues a les
escoles
Necessitat que vol resoldre: evitar accidents
Descripció de la proposta: arreglar la voreres que envolten la
residència la Calma i les dues escoles.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: voltant de la
residència la Calma i les escoles els estanys i fanals d'aro Aquesta
proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics, ...), amb
els membres d'una entitat. Quina? individual
accessibilitat
ja prevista
s’arreglarà entre la campanya per arreglar les voreres que s’està
portant a terme actualment, i la que s’executarà a la tardor del
2021.
53
Arrenjar les voreres de molts carrers de Platja d'Aro
Necessitat que vol resoldre: El mal estat de moltes voreres, massa
estretes i plenes de paranys (faroles, arbres, etc)
Descripció de la proposta: Fer els carrers amb voreres baixes i més
amples
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: en quasi tots
els carrers des del carrer principal cap al Passeig del Mar de Platja
d'aro

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? en familia
urbanisme
accessibilitat
Proposta ja prevista.
En els pressupostos municipals del 21 hi ha una partida prevista de
400.000€, duplicant la partida de l'anterior any, i a més a més es
contractarà en els propers mesos un oficial de paleta perquè pugui
anar fent reparacions puntuals

5

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

60
Millora de seguretat pel carrer
Necessitat que vol resoldre: La inseguretat pels vianants
Descripció de la proposta: Realització de les obres de millora de la
vorera (inexistent) per evitar situacions de risc pels vianants
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: carrer puig
del moli num 62,63,67

Categoria
Valida/no vàlida

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? associació veins
ibicenques
proposta presentada en butlleta en paper
accessibilitat
Proposta ja prevista.
En els pressupostos municipals del 21 hi ha una partida prevista de
400.000€, duplicant la partida de l'anterior any, i a més a més es
contractarà en els propers mesos un oficial de paleta perquè pugui
anar fent reparacions puntuals.

68
Les voreres de Platja d ‘Aro estan en general en mal estat .
Necessitat que vol resoldre: les voreres de Platja d ‘Aro estan en
general en mal estat .
Descripció de la proposta: les voreres de Platja d ‘Aro estan en
general en mal estat . Malmeses ; trencades les peces , moltes
vegades degut a les arrels que les aixequen, per aquest motiu pots
ensopegar fàcilment. També hi ha moltes voreres amb herbes, es
podrien ensofatar i/o arrencar. A la vorera del carrer Bilbao entre
l’Avinguda Reina Fabiola i l’Avinguda Ciutat de Girona aquestes
herbes hi són permanentment sense que ningú les tregui&nbsp;
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: A la vorera
del carrer Bilbao entre l’Avinguda Reina Fabiola i l’Avinguda Ciutat
de Girona

Categoria
Valida/no vàlida

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? individual
accessibilitat
Proposta ja prevista.
En els pressupostos municipals del 21 hi ha una partida prevista de
400.000€, duplicant la partida de l'anterior any, i a més a més es
contractarà en els propers mesos un oficial de paleta perquè pugui
anar fent reparacions puntuals.

6

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

90
Crear pasos de peatons a la zona de la Rotonda Rosa dels Vents i
millorar-ne els existents
NECESSITAT A RESOLDRE: A la rotonda de la Rosa dels Vents hi
conflueixen varies vies importants. El seu disseny original estava
100% pensat pels vehicles i es va oblidar completament dels
vianants, persones en cadira de rodes o ciclistes. Com a resultat, la
rotonda té una serie de carrils tocant al costat S'Agaro on
directament no hi ha cap tipus de pas de vianant i els peatons hi
creuen per on poden esquivant el transit. A l'altre costat hi ha alguns
passos de vianants que no estan adaptats per cadira de rodes i a
sobre estan tan allunyats de la rotonda que sovint la gent els ignora i
creuen directament mirant d'escorçar pel tram més curt. PROPOSTA:
Es proposa crear pasos de vianants als carrils on no hi hagi i adaptar
els passos existents per tal que hi puguin pasar persones amb
mobilitat reduïda.
UBICACIÓ: Rotonda Rosa dels Vents
QUI HO PROPOSA? Associació Veïns Ridaura i diverses comunitats de
veïns de la zona afectada
accessibilitat
Proposta ja prevista
Aquesta proposta, tot i no resultar guanyadora de l’edició del 2018
dels pressupostos participatius, s’ha dotat una partida per aquest
any 2021 per a la seva execució.
Les actuacions concretes que es portaran a terme, estudiant l’estudi
presentat, es comentaran amb els veïns/es amb una reunió amb
tècnics municipals. Es buscaran les actuacions que es puguin portar a
terme, tot garantir el compliment de la normativa.
Gràcies per a fer-nos arribar la proposta, és molt valuós per a poder
conèixer les inquietuds dels veïns i veïnes del municipi.

4.- temàtica: mobiliari urbà
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida

7

57
Posar més bancs al passeig marítim
Necessitat que vol resoldre: Manca de bancs
Descripció de la proposta: Posar més bancs al passeig ja que
actualment n’hi ha pocs per poder seure. Caldria que siguin de
material reciclat (sostenibilitat i millor manteniment)
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Passeig
marítim
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Taller participatiu
urbanisme
mobiliari urbà
Ja prevista
amb el projecte de reforma del passeig, que s’aprovarà en el 2022,
s’inclouran bancs com altre mobiliari urbà

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

8

29
Mejora del Paseo marítimo
Necessitat que vol respondre: a parte de la iluminación que me
consta que se instalará para la temporada, debido a nuestra
actividad profesional de casi 50 años tenemos numerosos amigos y
conocidos que son propietarios de apartamentos y se quejan de la
falta de flores, árboles , de decoración, etc..
Llocs del municipi on caldria dura a terme la proposta: todo a lo
largo del paseo marítimo
Aquesta proposta l'heu fet: individualment
urbanisme
mobiliari urbà
Proposta ja prevista.
S'està projectant una reforma del passeig marítim, que es realitzarà
de manera progressiva durant diversos anys, degut al cost econòmic
del projecte, que inclourà els acabats del passeig (bancs,
enjardinament, decoració....)
El projecte s'aprovarà durant l'any 2022.
El seu cost serà molt superior als 200.000€ d'aquesta edició dels
pressupostos participatius.
33
Posar més bancs al carrer principal i adjacents
Necessitat que vol resoldre: que la gent gran que passeja es pugui
sentar a descansar
Descripció de la proposta: posar més bancs a l'avinguda s'Agaró i
carrers adjacents
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: avinguda
s'agaró i carrers adjacents
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? individual
mobiliari urbà
Ja previst
Aquest estiu, la pacificació de l’avinguda s’Agaró ja preveu l’ubicació
de bancs al llarg de l’avinguda. Posteriorment degut al projecte de
sanejament, s’ha d’actuar a tota l’avinguda per a canviar la
canalització de les aigües, pel que es faran obres, i s’està definint un
projecte d’acabament de l’avinguda, que haurà d’incloure els bancs
necessaris per a complir amb les necessitats d’accessibilitat de la
zona i que es pugui descansar.
Els carrers adjacents són molt estrets per a poder posar bancs en la
situació actual amb trànsit rodat.

5.- Temàtica: Equipaments
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

47
Parc caní a S'Agaró
Necessitat que vol resoldre: Que els gossos puguin córrer deslligats.
Descripció de la proposta: Zona ben tancada, amb algun banc,
ombra, font, escombraries i bosses per a què els gossos puguin fer
exercici deslligats. Des que es fan els pressupostos participatius,
entro aquesta proposta; crec que des del consistori ja s'havia
contemplat alguna ubicació, i probablement ja hi hagi algun estudi
fet al respecte.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: S'Agaró, ja
que ja n'hi ha tant a Castell d'Aro com a Platja d'Aro. Els que vivim a
S'Agaró hem de desplaçar-nos amb cotxe per a poder-ne fer ús. Ja
tocaria tenir-ne també a S'Agaró.

Categoria
Valida/no vàlida

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Individual
equipaments
Proposta ja prevista
Es construirà un parc de socialització de gossos a Can Gironès entre
final del 2021 i inicis del 22.

95
Punt de Càrrega elèctrica de vehicles
Necessitat que vol resoldre: contaminació i medi ambient
Descripció de la proposta: posar un punt de càrrega de vehicles
elèctrics a s'Agaró
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: s'Agaró

Categoria
Valida/no vàlida

9

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del 2019
que es recupera en el taller participatiu
equipaments
Proposta ja prevista, tot i que no es pot concretar la zona
Es farà un concurs perquè empreses puguin portar l’explotació dels
punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i aquesta mateixa estudiarà
la seva ubicació segons l’oferta i la demanda.

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

92
Obertura del Parc dels Estanys
Necessitat que vol resoldre: El parc dels Estanys és un entorn idílic
molt poc "amortitzat". Només es disposa d'un camí que va de punta
a punta, sense poder acostar-se a l'estany ni poder fer-hi la volta.
Descripció de la proposta: Fer un camí que doni la volta a tot
l'estany, treure les tanques que impedeixen que la gent s'acosti i
d'aquesta manera s'aprofiti més aquest gran espai, podent fer una
volta més llarga passejant, practicant esport... Un estil a l'estany de
Banyoles.

Categoria
Valida/no vàlida

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Parc dels
Estanys
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En família
equipaments
Una part de la proposta ja està prevista i l’altre no és vàlida
Està previst, i s’executarà passat l’estiu, l’ampliació del recorregut del
parc, al sector paral.lel al carrer Luxemburg.
El que no es vàlid es treure les tanques per a poder arribar fins a
l’estany, ja que es tracta d’una reserva ornitològica.

6.- Temàtica: tecnologia i il.luminació
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

10

63
Reduir excés de llum al Camí vell
Necessitat que vol resoldre: Massa il.luminació al Camí Vell
Descripció de la proposta:
1.Apagar una part dels fanals a partir d’una hora
2.Baixar l’alçada dels fanals
3.Reduir la lluminària
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Carrer camí
Vell de Santa Cristina a Castell d’Aro. Des de l’Avinguda de la Llum
fins a la rotonda dels xais.
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? taller participatiu
Tecnologia i il.luminació
Ja previst
en el proper concurs sobre l’enllumenat públic, es substituirà el
sistema actual per un de leds, que es podrà regular la intensitat
segons franges horàries.

