VOTACIÓ DE PROPOSTES
Votació d’un màxim de 3 propostes entre les 15 que han accedit a
la fase de votació final
DNI (8 dígits + lletra), NIE (X,Y o Z + 7 dígits + lletra) o passaport:

Data de naixement (dia/mes/any):

¨ 1. Millorar la senyalització fins a les Roques Martines
¨ 2. Bancs a la zona de la Masia Bas
¨ 3. Millora del paviment d’accés a la Llar d’infants de Castell d’Aro
¨ 4. Compra d’un projector i una pantalla gran
¨ 5. Construcció d’un Pump Track
¨ 6. Senyalització del port de muntanya de ciclisme Mas Nou
¨ 7. Arreglar i consolidar el camí vell a Can Cuc
¨ 8. Instal.lar un tendall a l’Skate Park
¨ 9. Bancs al carrer Luxemburg de Platja d’Aro
¨ 10. Regular el trànsit a la Zona Parc d’Aro II
¨ 11. Bancs al Parc de Sant Ramon de S’Agaró

Què són els pressupostos participatius 2019 i què
decidim?
Aquesta és la segona edició dels pressupostos participatius promoguts per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Una iniciativa
d’aprofundiment democràtic a través del qual els ciutadans i ciutadanes podreu decidir de manera directa en què invertir 200.000€
de la partida d’inversions del pressupost municipal de l’any 2022.

Qui ha fet les propostes que ara votem?
Totes les persones que viviu i/o treballeu al municipi heu tingut
l’oportunitat de proposar les idees i projectes en matèria
d’inversions que heu cregut més convenients.
Les propostes rebudes (92 en total) es van analitzar tècnicament.
Posteriorment, en una jornada participativa oberta a tota la ciutadania, es van escollir d’entre les 30 propostes vàlides, les 15 que
es posen a votació.

Qui pot votar i quines dades es necessiten per fer-ho?
Poden votar totes les persones que figurin en el padró abans del
30 de juny del 2021 amb els 14 anys complerts.
Només es necessita el número de DNI (8 dígits+lletra) o, en el cas
de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra)
o el passaport (si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de
passaport com es va introduir en el registre d’empadronament de
l’Ajuntament). També haureu d’indicar la vostra data de naixement.

¨ 12. Cobrir l’escenari de la Plaça Major

Quantes propostes es poden votar?

¨ 13. Cistelles de corfbol a la zona de Riuet de la Platja Gran

De les 15 propostes que han accedit a la fase de votació final es
poden votar 3 com a màxim. Es portaran a terme tantes propostes
com es puguin realitzar fins al màxim del pressupost de 200.000€,
seguint l’ordre amb que quedin a partir del resultat de votacions.

¨ 14. Pista multiesportiva al parc del carrer Roger Llúria
¨ 15. Escenaris sobre el pessebre vivent de Castell d’Aro com a
decoració de Nadal a S’Agaró i a Platja d’Aro

Fins quan es pot votar?

NOTA LEGAL

El període de votació comença el dilluns 20 de setembre i finalitza
el diumenge 17 d’octubre (ambdós inclosos).

Tant el vot com les dades del padró són confidencials. Només s’utilitzarà el número de
DNI i la data de naixement per comprovar l’empadronament.

Com es pot votar?
En línia mitjançant el lloc web: http://participa.platjadaro.com
• Podeu utilitzar els punts d’accés a internet ubicats a:
Ë Oficina de Turisme · Platja d’Aro
Ë Oficina d’Atenció al Ciutadà · Platja d’Aro
Ë Oficina d’Atenció al Ciutadà · Castell d’Aro
Ë Ca La Generosa (edifici TVCB i Correus) · S’Agaró
• Omplint la butlleta adjunta i dipositar-la a les urnes ubicades a:
Ë Ajuntament · Platja d’Aro
Ë Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Ë Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Ë Oficina d’Atenció al Ciutadà · Castell d’Aro
Ë Ca La Generosa (edifici TVCB i Correus) · S’Agaró

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb la finalitat
de recollir les votacions dels pressupostos participatius. Per exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar presencialment
a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja
d’Aro (Girona).
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present
autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Participació Ciutadana responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, i
seu Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i gestionar els serveis i els activitats que s’organitzen. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones i seran conservades per la duració d’aquests processos.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se,
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en
Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de
Protecció de Dades, o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades
d’aquesta entitat en el correu electrònic participa@platjadaro.com
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IMPORTANT
Totes les persones amb dret a vot només poden fer-ho una sola vegada. Si es vota
en línia i també dipositant una butlleta a les urnes, únicament serà vàlid el vot emès a
través d’internet. Si es desa més d’una butlleta a les urnes només es comptarà el vot
de la primera que sigui comptabilitzada (sempre i quan no s’hagi votat a través d’internet). El sistema de votació en línia no permet votar més d‘una vegada. Suplantar la
identitat d’altri a l’hora d’emetre un vot pot ser constitutiu de delicte.

VOTACIÓ FINAL DE PROPOSTES
Del 20 de setembre al 17 d’octubre de 2021
http://participa.platjadaro.com

PROPOSTES
Votació d’un màxim de 3 propostes entre les 15 que han accedit a
la fase de votació final.
Si utlitzeu la butlleta adjunta, marqueu les vostres opcions, retalleu-la i deseu-la en una de les bústies que trobareu a diversos
espais municipals o en els estands mòbils.
1. Millorar la senyalització fins a
les Roques Martines

4. Compra d’un projector i una
pantalla gran

8. Instal.lar un tendall a l’Skate
Park

12. Cobrir l’escenari de la Plaça
Major

Compra d’un projector de 6000 lúmens
i una pantalla gran electrificada, per a ús
de les entitats del municipi.

Compra i instal.lació d’un tendall fixe per
a donar ombra a la zona de les grades
de l’skate.

Compra i col.locació d’un sistema de
cobriment de l’escenari de la Plaça
Major.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

2.000 €

18.000 €

21.000 €

5. Construcció d’un Pump Track

9. Bancs al carrer Luxemburg de
Platja d’Aro

13. Cistelles de corfbol a la zona
de Riuet de la Platja Gran

Ampliació del nombre de bancs en
aquest vial a l’entorn del Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb la compra i
instal.lació de 4 nous elements.

Compra i instal.lació de dues cistelles
de corfboll sobre una base de ciment
per sostenir-les, a l’extrem sud de la
platja. Es retiraran durant l’hivern.

Compra i instal.lació de planells identificatius de la ruta a les Roques martines

Contractació del disseny i construcció
d’un PumpTrack (circuit esportiu per
a bicicletes) de 1.200 m2 al costat de
l’skate park i instal.lació de llum a la
zona. Seguint els models de la Federació Catalana de Ciclisme.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

2.500 €

150.000 €

1.200 €

5.000 €

2. Bancs a la zona de la Masia
Bas

6. Senyalització del port de
muntanya de ciclisme Mas Nou

10. Regular el trànsit a la Zona
Parc d’Aro II

14. Pista multiesportiva al parc
del carrer Roger Llúria

Compra i instal.lació de 10 bancs a la
zona de la Masia Bas.

Compra i instal.lació d’indicacions per
a senyalar el port de muntanya, com
a espai de pràctica ciclista i que sigui
segura.

Posar elements reguladors del trànsit
en el tram entre el Caprabo i a l’encreuament del carrer Punta Prima direcció
Platja d’Aro per evitar girs de cotxes no
permesos.

Compra de les instal.lacions d’una
pista multiesportiva, consistent en una
tanca que envolta la pista, i dos conjunts de porteria i cistella, que substituirà les actuals cistelles.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

3.000 €

4.000 €

2.000 €

37.000 €

3. Millora del paviment d’accés
a la Llar d’infants de Castell d’Aro

7. Arreglar i consolidar el camí
vell a Can Cuc

11. Bancs al Parc de Sant Ramon de S’Agaró

15. Escenes del Pessebre Vivent
de Castell d’Aro

Pavimentar el camí d’accés a la Llar
d’Infants de Castell d’Aro, actualment
de terra, al que es fan bassals. Des de
la porta d’accés fins a una llargada de
15 metres.

Realitzar diferents actuacions per arreglar el camí, amb diferent material segons el tram, per a que pugui quedar
reparat.

Ampliació del nombre de bancs en
aquest parc. En armonia amb l’entorn,
tant per l’ubicació com pel model de
banc.

Compra de material, construcció i
instal.lació a Platja d’Aro i a S’Agaró
durant el Nadal de dos escenes representatives del Pessebre Vivent de
Castell d’Aro, per a promoció.

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

Pressupost aproximat:

3.500 €

45.000 €

5.000 €

8.000 €

Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
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