Propostes vàlides i desestimades

f propostes vàlides
Descripció de l’actuació

Cost estimat

1. Pèrgola vegetal a la plaça davant l’edifici Manhattan.

15.000€

2. Fonts d’aigua per tota Empuriabrava.

1.800/u

3. Futbolí a l’Espai Jove d’Empuriabrava.

450€

4. Fonts a Alberes.

1.800/u

5. Pista de bàsquet a l’Alberes.

50.000€

6. Treure l’envà que tenim al mig de les dues classes al Centre Cívic.

28.000€

7. Col·locar miralls al Centre Emprèn.

4.000€

8. Pintar la senyalització horitzontal del Puigmal.

20.000€

9. Impulsar un tram de carril bici.

20.000€

10. Habilitar lavabos a la Sala Polivalent.

60.000€

11. Pistes de pàdel municipals.

95.000€

12. Arreglar el camp de futbol del barri El Temple de Castelló.

15.000€

13. Instal·lar bancs al camí de sorra (camí de la Muga) entre Castelló i
Empuriabrava.

1.000/u

14. Fonts públiques per beure aigua.

1.800/u

15. Preveure a les escoles aparcament per a bicicletes als patis per a potenciar
que els alumnes vagin a classe en bici i no en cotxe.

400/u

f PROPOSTES vàlides
Descripció de l’actuació

Cost estimat

16. Fer els tancaments de la Sala Polivalent.

85.000€

17. Posar un cartell al paller d’En Molino que indiqui “Mirador sobre el Rec del
Molí”.

3.800€

18. Habitatge social destinat als joves (lloguer social).

75.000€

19. Posar bancs per seure a la plaça dels Homes.

1.500€

20. Una tirolina al passeig de les Oques.

15.000€

21. Augmentar el nombre de papereres.

350/u

22. Fer un parc amb planells explicatius de les excavacions al pàrquing del
paller d’En Molino.

10.000€

23. Habilitar un parc infantil a la zona del Trabuc.

24.000€

24. Instal·lar un porxo a l’escola el Bruel.

15.200€

25. Enjardinar la platja petita de la bocana d’Empuriabrava

67.000€

26. Tornar a asfaltar el camí de la Gallinera, del tram de la vaqueria d’en Sala
(ampliar 5cm i asfaltar 3cm gruix).

23.600€

27. Il·luminar la rotonda de les palmeres del passeig marítim.

15.500€

28. Posar el llum al centre de la rotonda de la farmàcia i el fanal que hi havia a
Port Petit (només pot ser il·luminació exterior).

19.500€

29. Posar bancs entre la Residència Toribi Duran i el centre del poble.

3.000€

f propostes vàlides
Descripció de l’actuació

Cost estimat

30. Fer que el carrer de La Rubina, davant la Urbanització dels Biblos, no quedi
completament ple d’aigua cada cop que plou.

25.000€

31. Canvi del paviment de la pista del poliesportiu municipal.

80.000€

32. Arreglar les voreres de l’Avinguda Joan Carles I, des de l’entrada fins a la
platja.

60.000€

33. Posar en valor la Roureda existent al Puigmal.

15.000€

34. Col·locar senyals indicadors de límit de velocitat al Carrer de la Rubina.

1.200€

35. Netejar i adequar el camí GR-92 per travessar la Mugueta cap a la carretera
GIV.6103 als Aiguamolls de l’Empordà. També senyalitzar la GR-92 des del nucli
urbà en direcció est fins al límit municipal (tres ponts).

2.000€

36. Fer accessibles totes les voreres del carrer Rentador.

7.200€

37. Adequar el parc del Trabuc i fer-hi una zona de pícnic i una zona amb parc
infantil.

40.000€

38. Adequació de la Sala Polivalent amb vestidors.

80.000€

39. Creació d’un ‘PipiCan’.

4.500€

40. Habilitar un ‘PipiCan’ al parc del Trabuc, amb papereres i ben il·luminat.

15.000€

41. Construir un skatepark a Empuriabrava.

35.000€

42. Instal·lar una font a la pista d’skate de Castelló d’Empuries.

3.000€

f PROPOSTES vàlides
Descripció de l’actuació

Cost estimat

43. Gimnàs públic a l’aire lliure al Parc del Temple.

8.000€

44. Fer un street workout a Castelló, semblant al que hi ha al passeig marítim
d’Empuriabrava.

20.000€

45. Construir un CorreCans i un parc per a infants. Un CorreCans amb superfície
mínima de 500 m2.

6.000
Tot
24.000

46. Instal.lació de 4 càmeres de videovigilància als principals accessos al centre
històric de Castelló d’Empúries i a la zona de la Rubina.

36.500€

47. Condicionar millor la via pública del carrer Port Rodes 83 per evitar que els
habitatges s’inundin.

16.000€

48. Instal·lar bancs en el tram del canal de la sortida d'Empuriabrava i al llarg
de la segona línia del passeig.

1.500€/u

Nota: el cost assignat a cada proposta té un caràcter aproximat i podria
experimentar variacions quan es faci la concreció de l’actuació

f propostes desestimades
Llegenda de motius

Aquests són els motius pels quals una proposta pot ser
descartada.

MOTIU 1.

Passa a la fase de priorització

MOTIU 2.

L’Ajuntament ja ho té previst

MOTIU 3.

Forma part del manteniment habitual de
l’Ajuntament

MOTIU 4.

Sobrepassa el cost assignat de 125.000 €

MOTIU 5.

Competència d’altres administracions

MOTIU 6.

Competència privada

MOTIU 7.

Proposta repetida

MOTIU 8.

No es tracta d’una inversió

MOTIU 9.

Contradiu plans ja aprovats

MOTIU 10. No és viable tècnicament
MOTIU 11. No respecta el marc jurídic i legal vigent
MOTIU 12. Requereix d’un projecte o estudi previ
MOTIU 13. Proposta reagrupada
MOTIU 14. Proposta massa genèrica
Motiu 15. Actuació ja realitzada

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Arreglar els ponts dels canals i fer-los més alts per al pas de grans
embarcacions.

4

Incentivar l’activitat cultural al passeig marítim.

8

Millorar el mobiliari urbà i els del passeig marítim. (2)

2

Ordenar als expositors que retirin les tendes ubicada a les voreres a San Mori.

8

Voreres des d’Alberes fins al carrer Fages de Climent.

2-4

Millora urbana de l’entrada a Empuriabrava des de la carretera de Figueres
a Roses.

12

Instal·lació d’un bicicleter davant el cafè Canela i a la zona de la platja.

2

Voreres sector Puigmal-D.

2-6

Piscina municipal.

4

Habilitar horts per a que la gent gran hi pugui cultivar.

12

Actualitzar el passeig d’accés des del càmping Amberes fins a la platja Rubina
amb una zona de pàrquing.

5

Vies de passeig i taxi, il·luminades amb il·luminació LED.

10

Crear un taxi pels “canales” per comunicar tota Empuriabrava.

5

Construir la vorera del sector Muga / Av. Carles Fages de Climent.

13

Repintar tots els senyals horitzontals i voreres de color groc.

3

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Reparar urgentment els cinc ponts de tràfic rodat sobre els canals
d’Empuriabrava i aixecar-los per permetre que la navegació d’embarcacions
que no depengui de les variacions climatològiques que afecten el nivell del
mar (38 propostes)

4

Reparar urgentment els ponts de vianants de tots els canals d’Empuriabrava
i aixecar-los en aquells canals on sigui possible, respectant les limitacions
que per espai i navegabilitat resultin congruents amb l’amplada del canal (38
propostes)

2-4

Neteja i drenatge de canals i ports per trobar un fons net amb la seva
profunditat original. (2)

5

Ordenar als expositors que retirin les tendes ubicada a les voreres a San Mori.

8

Voreres des d’Alberes fins al carrer Fages de Climent.

2-4

Millora urbana de l’entrada a Empuriabrava des de la carretera de Figueres
a Roses.

12

Piscina municipal.

4

Pavelló poliesportiu.

4

Una Sala Polivalent.

4

Cinema.

4

McDonald’s.

6

Stradivarius.

6

Camp de futbol prop de l’Espai Jove.

10

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Una discoteca per a joves.

6

Camp de futbol a Alberes.

10

Bus gratuït.

8

Piscina municipal a Alberes.

4

Reparar els esvorancs de les carreteres.

3

Projecte de senyalització urbana cultural i turística.

2

Arranjament de la Zona dels Arcs.

2

Projecte de visites exteriors terrassa Basílica i Campanar.

8

Posar il·luminació al terraplè de la Muga.

13

Arreglar la gespa de davant del Centre Emprèn.

3

Augmentar la presència policial pels carrers. (2)

8

Treure la paret de la sala on es fa el ball country.

13

Il·luminar el passeig de les Oques i el terraplè de la Muga fins a Empuriabrava.

2-4

Carretera des de la urbanització Temple fins a la rotonda Butterfly.

4

Il·luminar el passeig Muga.

4

Obrir els sanitaris de la platja.

8

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Neteja del centre històric.

8

Arranjar voreres.

2-14

Enllumenat públic.

2-14

Alberg municipal.

4

Il·luminar la plaça Alberes

15

Ajudar econòmicament els negocis (nous i ja existents) del poble.

8

Voreres carrers Montseny i Montgrí.

12

Piscina municipal coberta. (3)

4

Arranjament del camí de Sant Joan.

5

Potenciar l’esport al poble.

8

Restauració del pont de fusta que es troba darrere Aqualia/depuradora
d’Empuriabrava

2

Instal·lar més taulers d’anuncis per a les associacions arreu del municipi.

15

Rehabilitar l’antic teatre d’”El Centru”. (2

4

Adequació lliura de cotxes del pati del Palau dels Comtes. Jardins i remodelació
decorada.

9-2

Adquisició del Mas del Trabuc per a dos .

4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Construir una església a Empuriabrava i una platja a Castelló.

10-6

Desviar transport i camions de la zona industrial a l’entrada darrere la vaqueria
(Castelló Nou).

8

Zona verda enjardinada i àmplia dins la zona residencial Castelló Nou. (2)

2

Implantació de fileres d’arbres i finalització de les voreres inacabades a
Castelló Nou.

2-10

Reforçar el servei de neteja d’Empuriabrava.

8

Il·luminar el passeig de les Oques.

2

Instal·lació d’un petit camí de fusta per damunt del Rec del Molí per tal que
els vianants puguin circular pel Pont de la Mercè fins a la Farinera.

11

Gimnàs a l’aire lliure per a la gent jubilada a la zona del parc.

8-12

Controlar els excessos de velocitat a les vies urbanes.

2

Reasfaltar carrer Puig Salner

3

Repintar els passos peatonals.

3

Canviar bombetes grogues/taronges d’Empuriabrava.

2

Arreglar el marcador del torn electrònic de l’OMAC de Castelló.

2

Reurbanitzar l’accés de Castelló Nou des de l’entrada del Garden.

2

Eliminar les voreres estretes del nucli vell. (3)

4-14

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Refer els de subministrament (aigua, electricitat, telèfon i clavegueram). (2)

4-14

Rehabilitació de la Muralla com a bé cultural del municipi. (2)

2

Col·locar les lluminàries que falten al pont vell.

2

Obligar a Pitch and Put a urbanitzar les seves voreres.

2-6

Evitar que els bars envaeixin les places amb les seves terrasses.

8

Una piscina municipal per als joves i per a la gent gran.

4

Convertir el casc antic en zona exclusivament peatonal.

8

Canviar de costat el cartell de la llotja (cantó escales).

8

Reduir l’amplada dels desaigües.

10

Ordenar i arreglar la plaça del Botxí.

3-9

Fer peatonal el Rec del Molí.

8

Acabar les fases de la Sala Polivalent

4

Ampliació Associació Tamariu per salut mental i altres malalties.

8

Fomentar l’ocupació per a discapacitats.

8

Millorar els passatges Muga A i Muga B.

2

Separar la circulació rodada de la peatonal des de l’accés al poble fins al
centre urbà.

10-12

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Extreure els murs perimetrals de la Farinera i limitar parcialment o totalment
el trànsit rodat.

10

Obrir la Biblioteca més dies.

8

Buidar els contenidors més sovint.

3

Fer algun mosaic al poble.

14

Pintar l’església.

8

Que el Centre Excursionista.

8

Piscina municipal.

4

Pàrquing per a facilitar el servei de compra al centre.

12

Ampliació de les voreres del municipi.

14

Rehabilitació dels carrers del casc antic.

12-4

Restaurar i activar “El Centru” com a espai cultural.

2-4

Reformular la circulació de diferents carrers del poble.

8

Renovar els senyals de trànsit.

2

Posar rampes per a minusvàlids als carrers.

2-4

Que la Ruta de l’Art sigui més gran.

8

Que hi hagi més punts d’informació.

15

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Arreglar els carrers del centre del poble.

12-4

Millorar el ferm dels carrers del poble i ampliar les voreres.

2-4

Millorar el ferm dels carrers del poble i ampliar les voreres.

3

Restaurar la Muralla del Rec del Molí.

2

Fer un passeig arqueològic al Rec del Molí.

2

Projecte intercultural per a conèixer i conviure amb tots els i les habitants del
municipi a partir d’un cap de setmana amb activitats, xerrades, exposicions i
participació ciutadana.

8

Intervenció terapèutica per a joves que mostren conductes violentes.
L’objectiu principal del qual és donar eines als i les joves per a gestionar les
seves emocions i conductes.

8

Obrir una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

8

Ampliar l’agenda formativa amb activitats de salut i oci. Oferir classes
setmanals de hip-hop, zumba, aeròbic... per a adults a Castelló i els dissabtes
o diumenges matí/migdia al passeig marítim.

8

Arranjaments a l’Escola Cruel d’Empuriabrava: tancar el passadís de l’escola
i comprar més material de gimnàs, ordinadors, pissarres digitals, pavimentar
un tros del pati...

5

Impulsar una classe de gimnàs a l’institut d’Empuriabrava pels dies que fa
mal temps. I

8

Bosquet Màgic opció al Trabuc.

12

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Control més acurat de la població de gats al centre històric per algun organisme
que es dediqui a tenir cura dels animals sense llar, doncs no paren de créixer
i estan per tot arreu.ç

8

Netejar la zona enjardinada del restaurant Neptú.

6

Netejar el clavegueram de la urbanització.

3

Podar l’arbrat del Poblat Típic.

3

Combatre les deposicions dels gossos a la via pública.

8

Millorar la neteja dels carrers.

8

Poda d’arbres a Empuriabrava.

8-3

Eliminar el coeficient de penalització d’1,24€ de la taxa d’escombraries.

8

Instal·lar il·luminació als canals amb làmpades solars.

5

Arranjar els carrers d’Empuriabrava a la part del Pla de Roses.

12-4

Tenir cura de la plaça que hi ha a l’edifici Miami.

3

Habilitar voreres a l’avinguda Marinada (des d’Alberes fins Av. Fages de
Climent).

2

Reparar urgentment els cinc ponts de tràfic rodat sobre els canals
d’Empuriabrava i aixecar-los per permetre que la navegació d’embarcacions
que no depengui de les variacions climatològiques que afecten el nivell del
mar. (101 propostes)

4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Reparar urgentment els ponts de vianants de tots els canals d’Empuriabrava i
aixecar-los en aquells canals on sigui possible, respectant les limitacions que
per espai i navegabilitat resultin congruents amb l’amplada del canal. (101
propostes)

2

Construcció de voreres al carrer Migjorn.

4

Arranjar el pont i habilitar-hi guals per tal que els vehicles no agafin altes
velocitats.

14

Arranjar el parc del Trabuc.

12-14

Treure voreres i delimitar amb pilones el tram de Banc Sabadell

10

Arranjar el passeig marítim d’Empuriabrava

2

Replantació dels arbres en aquells carrers on no n’hi ha.

14

Habilitar un pont que permeti deixar passar els velers a tots els amarratges.

2

Arranjar tots els ponts de vianants dels canals.

2

Soterrar tot el cablejat municipal.

4

Millorar l’enllumenat municipal.

2-4

Tenir cura del mobiliari de les zones verdes del municipi.

3

Millorar l’asfaltat del municipi, ampliant voreres i facilitant-ne l’accés amb
cotxet o cadira de rodes.

2-4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Millorar els rètols privats que estan al centre històric.

8

Millorar el mobiliari exterior del centre històric, tant públic com privat.

14

Acabar les voreres del sector Requesens, endreçar la part del delta Muga
amb noves voreres, i instal·lar-ne de noves al sector Alberes fins al passeig.

2

Segui posant voreres a l’avinguda Marinada, des del centre comercial
Amberes fins al centre.

2

Millorar la jardineria del centre històric.

14

Habilitar el Pati Palau dels Comtes a un ús multifuncional

2-9

Convent de Santa Clara, millorar la jardineria del pati.

2

Millorar el Rec del Molí.

2-14

Xarxa pluvial al carrer Medes.

4

Arranjament de les voreres del municipi per assegurar correctament el pas
dels vianants; eliminar les barreres arquitectòniques (desnivells, arbres,
terrasses de bars, etc.) per a les persones amb mobilitat reduïda (cadira de
rodes) i també els cotxets dels nens.

14

Vorals a les zones d’Empuriabrava on no n’hi ha.

14

Habilitar més il·luminació al Centre de Castelló: carrer del Lli, plaça de la
Llana, Ramon Bordas, plaça de les Monges, davant la biblioteca...

2

Millora del pont de fusta que creua la Muga i permet travessar d’Empuriabrava
als Aiguamolls.

2

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Arreglar les voreres que van des de la biblioteca fins al rentador, passant per
fer el carril de via única.

12-2

Soterrament dels dipòsits per les escombraries al centre històric.

4

Il·luminació de la zona del passeig camí de la Muga des de Castelló fins a mar
(fins al Ps. Marítim Empuriabrava), per poder practicar esport també a les nits
de forma segura.

4

Substitució dels plataners per “l’arbre ampolla”.

4

Asfaltar i arreglar els carrers propers al centre (Muralla, Marín...). Crear unes
voreres i un aspecte visual del carrer més modern i propi d’un lloc acollidor.

4

Obres de reparació dels ponts dels canals.

2

Canviar les actuals cúpules dels fanals de Castelló Nou per il·luminació
eficient i sostenible.

2

Al carrer Port Empúries, arreglar la zona de terra on hi ha les dues grans
palmeres enjardinant el voltant dels troncs i asfaltant i marcant la zona
d’aparcament lliure; treure els cables de telefonia i els pals que els sostenen;
i arreglar el cartell del nom del carrer.

3-6

Habilitar més arbrat i zona verda al centre del passeig marítim.

2

Construir jardins amb fonts al passeig marítim, bancs més còmodes...

2

Apostar per il·luminació LED a l’enllumenat públic.

2

Fer una vorera des de la zona Alberes fins a la platja d’Empuriabrava pel
carrer Marinada.

2

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Asfaltar el carrer ubicat davant de les oficines al Llac de Sant Maurici, Sector
F, i instal·lar-hi contenidors.

6

Millorar les voreres d’alguns carrers

14

Enllumenat del passeig de les Oques

4-2

Tancar el Casc Antic al trànsit.

8

Treure les plantes, cartells publicitaris... que impedeixen la visibilitat dels
canals quan circulen els vehicles.

8

Col·locar bandes reductores de velocitat, a l’alçada de totes les cruïlles
principalment al carrer de la Rubina.

2

Facilitar l'accés i l'aparcament de les autocaravanes a Empuriabrava, en
particular als usuaris i/o propietaris dels habitacles o amarres.

8-2

Eliminar les barreres arquitectòniques del municipi.

14

Habilitar una vorera des d’Alberes comercial fins a Moxo.

2

Més connexió amb les voreres i carrers per persones amb cadires de rodes,
cotxets.

12

Direcció única als carrers propers al CAP, el col·legi i l’Institut.

8

Habilitar un gual davant del pas de zebra a l'alçada del carrer Francolí.

8-2

Posar un gual a l’entrada de Empuriabrava, a l’alçada del supermercat Aldi.

8-2

Habilitar radars a la carretera de Sant Mori..

12

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Reparar els ponts de tràfic rodat sobre els canals d’Empuriabrava i aixecar-los
per permetre la navegació d’embarcacions.

4

Habilitar punts d’informació prop dels ponts que indiquin que està prohibit
circular en bicicleta.

8

Habilitar ralentitzadors al carrer Llobregat

2

Posar un llum vermell (semàfor) en la intersecció entre el carrer Puigmalavinguda - Tramuntana - Carrer Aeroclub i l’avinguda Joan Carles I.

12

Afegir una altra línia d’autobús Castelló-Empuriabrava.

8

Convertir el tros de carrer Pau Casals des del Banc de Sabadell fins a la cruïlla
amb el carrer del Pont en zona de pas alternatiu, controlat per semàfors, i
arreglar i eixamplar les voreres per facilitar el pas als vianants.

10

Fer que el rec de molí sigui només per a vianants.

8

Nou enllumenat i voreres al camí vell entre Castelló i Empuriabrava perquè
pugui ser transitable de nit per a vianants, bicicletes i gent que fa esport.

5

Carril de servei al Trabuc (amb parades bus escolar – Margarit annex).

9

Instal·lar fibra òptica.

5-6

Apostar per un Municipi 2.0/3.0 amb Internet Municipal, amb taxa municipal
inclosa.

2

Ludoteca: espai lúdic polivalent interior i exterior (parc infantil) adaptat per
anar-hi amb nadons des dels 0-3 anys, amb zona/servei de bar i a on es
realitzin diferents activitats adequades a cada edat.

12-4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Pla d’actuació al parc del Trabuc per facilitar-ne l’accés i convertir-lo en un
espai confortable i lúdic pels vilatans.

14-4

Rehabilitar i equipar la sala de teatre per convertir-la en l’espai de referència
del teatre al municipi.

4

Ubicar tots els despatxos de Departaments disseminats de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries a l’espai que ara ocupa “El Casal”.

8

Rehabilitació de la façana i dels arcbotants de la Basílica de Castelló, adequant
un passeig amb baranes al voltant del sostre de l’absis.

5

Actualització de la retolació de les vies públiques de Castelló que contempli
una actualització dels noms dels carrers, la col·locació de les plaques que
retolin cada carrer o plaça, i la col·locació adequada de les plaques que
haurien d’indicar la numeració específica de cada edifici.

12-6

Instal·lar fonts a la platja d’Empuriabrava.

2

Habilitar guals al carrer de la “paborderia” de Castelló.

2

Habilitar més bancs per seure a descansar.

14

Instal·lar un DEA (Desfibril.lador extern automàtic)

14-5

Canviar els sanitaris de la petanca del Trabuc.

6

Agençament adequat a l’època urbanística de l’entorn de la placeta del
Dispensari, adjacent a la plaça de Catalunya: arbreda frondosa, simètrica i
proporcional; mobiliari urbà el més anatòmic possible, de fusta tractada si
pot ser; el sòl de terra, sense empedrat ni enquitranat; parterres i jardineres;
i prohibit el trànsit rodat, fins i tot les bicicletes.

9

A la platja gran d’Empuriabrava, posar una zona pels gossos.

9

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Al Pont Vell, reconstruir la defensa d’un dels pilars.

12

Treure la discoteca Waikiki i construir un parc per dedicar temps amb els
amics i la família.

6-4

Habilitar butaques encoixinades a la sala municipal.

2

Sonoritzar la sala polivalent i adequar-la perquè sigui més acollidora.

9

Construir una piscina municipal.

4

Obrir noves rutes de bici de muntanya, que comuniquin el nostre poble amb
els pobles del costat i millorar les rutes que ja tenim.

14

Agafar la gestió del club nàutic i convertir-ho en un gimnàs/ piscina municipal
(com per exemple és la piscina de Roses).

4-8

Habilitació d’una zona verda amb taules i barbacoes d’obra perquè les famílies
o els amics poguessin anar a dinar en família i fer una barbacoa..

9

Comprar la piscina de Castelló i habilitar-la com a piscina municipal.

4

Zona de banys segurs a bocana platja Empuriabrava.

9

Els ingressos per concepte Taxa Turística, invertir-los amb promocions
professionals a emissors turístics.

8

Contractar a temps parcial el millor gerent possible de turisme.

8

Protegir la platja, al passeig, amb ariets per evitar atacs terroristes.

8

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Millorar la zona comercial Sant Mori / Fages de Climent

14-8

Realitzar un estudi per a la viabilitat de tot el municipi, tant per Castelló com
Empuriabrava . Es podria fer per sectors.

8

Estudi del tema d’imatge urbana, crear una ordenança/normativa si pertoca,
i presentar propostes als comerços i ciutadans, per tal d’entre tots, a poc
a poc, aconseguir un aspecte més afavorit del conjunt, per nosaltres, els
habitants i consumidors, i per la gent que ens visita.

8

Elaboració d’una Guia Local de Professionals i que s’implementi en el web
municipal. Des de tenir agrupades les hípiques a una guia gastronòmica Local.

8

Combatre la desertització del Centre Històric i el degradament d’habitatges i
de comerç.

8

Traspassar el mercat del dissabte a la zona Trabuc.

8

Convertir la sala del bar en un ateneu popular i traslladar-hi “El casal” que ara
ocupa els baixos de l’Ajuntament.

9

Convertir el Convent de Santa Clara en una autèntica “Casa de Cultura” i un
hotel d’entitats municipals.

8

Dedicar els diners als presos polítics que tenim al país i a les seves famílies.

8

Un local social més gran.

4

Recuperar la sala “El Centru” com a sala de teatre i ateneu popular per tal
de poder-hi representar obres de teatre de format petit i mitjà, concerts de
música..., i, sobretot, servir per assajar als grups de teatre locals. També
convindria recuperar la resta d’edifici per a convertir-los en un ateneu popular
i punt de trobada de tots els castellonins.

2-4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Rehabilitació del “Centro” per tornar-lo a l’ús pel qual va ser creat: un ateneu
popular.

9-4

Aixecar el pont

4

Reparar els ponts

2-4

Suprimir pilones davant del Port ducal

9

Desviar el rec del molí cap als aiguamolls i connectar-lo

10

Instal·lar un element per reduir la velocitat dels cotxes davant del Port
Ducal

2

Manteniment i neteja constant del conjunt dels canals

5

Velocitat a 30kmh restringit a tots els carrers residencials

8

Aquest any no s’ha realitzat la tala d’arbres. Quan es talla la gespa el
personal ha de recollir també papers i altra brossa, s’ha de tallar la gespa
completament i no llençar l’herba tallada a la carretera. Tota aquesta feina
evitaria l’espera que el temps passi. Asseguts en el camió. Reparar el dipòsit
de vegetals espatllat regularment per la grua que s’emporta els residus.

8

Fer respectar la velocitat indicada als Jet-Sky circulant en els canals

5

Treure el vaixell abandonat a terra

14-12

La carretera està mal feta, cal fer-la altre vegada o crear una evacuació.

14

Construir dos ponts molts més alts per tal de facilitar el pas dels vaixells.

4

Estic molt content/a davant de la perspectiva de reparació dels ponts.

2

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Refer els ponts i fer-los més alts, refer les passarel·les per a vianants.

2-4

Estic d’acord amb la perspectiva d’arranjament i elevació dels ponts
urgentment, així els vaixells podran anar fàcilment per sota en els canals
quan la marea puja, nosaltres els vianants estarem molt contents de poder
travessar els ponts tranquil·lament i sense perill. Gràcies.

2

De visita per Empuriabrava vaig tenir por de passejar pels ponts, estan un
molt mal i perillós estat, estaré molt content/a de veure’ls arreglats i amb
una presència agradable. Gràcies

2

Per fi els ponts seran reparats! podrem deixar de preocupar-nos que no hi
hagi cap accident. Seran macos i estaran en bon estat.

2-4

Els ponts importants i els dels vianants han de ser absolutament arreglats
i aleshores, i si es pot, també es poden elevar.

4

És urgent i necessari la neteja dels canals i també que es realitzin
reparacions.

5

Hauríem de tenir un espai addicional per a residus voluminosos

8

Com tothom, crec que seria sensat elevar els ponts principals a fi i efecte
que els vaixells hi puguin passar per sota, això seria un valor afegit per
Empuriabrava , els vaixells macos són una quota per una marina.

2-4

Neteja i raspat (drenatge) dels canals donat que el fons està ple de brossa
de tota mena.

5

Utilitzar ponts llevadissos (articulats) estrets, més barat i cap problema
amb les aigües altes (marees) com també per a les cases

4

f propostes desestimades
Descripció de l’actuació

Motiu

Reparar urgentment els 5 ponts de trànsit rodat sobre els Canals
d’Empuriabrava i aixecar-los, per permetre la navegació d’embarcacions
que no depengui de les variacions climatològiques que afecten el nivell
del mar.

4

Reparar urgentment els 5 ponts de trànsit rodat sobre els Canals
d’Empuriabrava i aixecar-los, per permetre la navegació d’embarcacions
que no depengui de les variacions climatològiques que afecten el nivell
del mar.

2-4

Renovació i adequació del Centre de Serveis i la Sala Polivalent.

4

Millora de l’escola el Bruel: un parc com la resta d’escoles, senyals, policia.

2

Instal·lar il·luminació a la pista d’skate de Castelló d’Empúries.

12

Pistes de tennis municipals.

10

Soterrar els contenidors.

4

Nova il·luminació a la Sala Polivalent.

12

Habilitació de camins per a vianants en direcció al Càmping i a la Rubina
Ressort.

12

