
PROPOSTES ACCEPTADES 2022
COST 

APROXIMAT

1 Asfaltar el circuit Pumptrack. 35.000,00 €

2 Adquisició d'una escenari de 10x6 portàtil amb sostre. 35.000,00 €

3 Posar una font a la plaça de davant del institut. 500,00 €

4 Acondicionament de la zona de la zona de davant l'escola municipal amb bancs i arbres. 15.000,00 €

5 Horts comunitaris. 35.000,00 €

6 Panells informatius sobre geografia, fauna i flora al llarg del camí del riu. 5.000,00 €

7 Parada de bus escolar senyalitzada, amb marquesina i adaptada per infants amb discapacitat. 10.000,00 €

8 Arranjament del parc infantil Poeta Ruyra. 35.000,00 €

9 Instal·lació de paperes fraccionades per reciclatge pels carrers del poble. 500 € /UNITAT

10

Millores a la nova plaça ubicada davant l' escola per adequar-la a un entorn escolar i fer-la més segura pels infants, 

incorporant elements de protecció (tanques, terra de goma…) i algún element de joc pels petits. 
35.000,00 €

11 Adequació d'una zona de pícnic a la zona de la falda del castell. 35.000,00 €

12 Instal·lació a diferents punts del poble de màquines per fer exercici a l'aire lliure. 35.000,00 €

13 Adequació d'una zona d’autocaravanes. 20.000,00 €

14 Reacondicionar i tancar parcs infantils perquè estiguin nets i lliures d’excrements. 25.000,00 €

15 Acondicionament progressiu d'accessibilitat a la via pública d'Hostalric. 35.000,00 €

16 Posar serveis (WC) pels visitants. 35.000,00 €

17 Posar fonts d’aigua a la zona esportiva i reparar les existents. 1.200,00 €

18 Millorar ventilació del pavelló amb la instal·lació de 4 ventiladors industrials. 5.000,00 €

19 Instal·lació d'una tendal per a poder fer activitats a la plaça de davant l'Escola. 15.000,00 €

20 Arranjament de la vorera de l'avinguda Coronel Estrada 35.000,00 €

21

Dotar d'arbrat de fulla caduca amb espècies de creixement ràpid per tal d'afavorir el descens de temperatura en èpoques 

d'estiu, prioritzant les espècies autòctones.
35.000,00 €

22 Pèrgola solar a l'aparcament de Can Llensa. 35.000,00 €

23 Dotar de plaques solars fotovoltàiques els equipaments municipals. 35.000,00 €



24 Fer un skate park. 35.000,00 €

25

Instal·lació d'una tanca de matolls de separació entre l'àrea d'esbarjo i la zona d'aparcament de la plaça de l'aparcament 

de les escoles.
10.000,00 €

26 Equipar amb taules de ping-pong algun parc públic. 6.000,00 €

27 Instal·lació de tendalls o altres solucions d'ombra als principals parcs i places.
35.000 € (350 

m2)



PROPOSTES DENEGADES
Respectar el marc 

normatiu
 i legal existent 

Ser de 
competència

 municipal 

No contradir plans 
aprovats per 
l'Ajuntament 

Ser realitzables 
tècnicament 

No sobrepassar els 
35.000 €

Ser considerades
 una inversió

Observacions

1 Posar un pub al poble. NO

2 Que es tornés a posar els contenidors com abans. NO

3 Que el Mercadona torni. NO

4 Pipican - àrea canina. NO Ja està previst

5 Instal·lació de panells fotovoltaics a l'Escola Mare de Déu del Socors i al Institut Vescomtat de Cabrera. NO

6 Local social - espai jove semigratuit (park de bolas, billars, fútbolin etc…). NO Ja està previst

7 Camí des de l'institut a la zona esportiva. NO NO

8 Carril bici i patinets. NO

9

Aparcament de bicicletes a l'escola. - Equipar amb taules de ping-pong algun parc. Equipar amb una xarxa graduable en 
alçada algun espai esportiu per poder jugar a voleibol, tennis, bàdminton... - Habilitar espai d'ombra i d'aixopluc per la 
pluja als accessos de l'escola. - Instal·lació de tendalls o altres solucions d'ombra als principals parcs i places. - Senyalitzar 
rutes segures per anar en bicicleta i/o patinet a l'escola i la Zona esportiva. - Instal·lació de bancs i/o taules de pícnic a 
la falda del castell (zona escales accés des de l'escola). - Instal·lació d'una coberta a alguna de les pistes esportives 
exteriors de la ZEM (per poder practicar esport amb pluja o mal temps i possibilitat de reservar per celebracions 
d'aniversaris o festes). 

NO

10  Senyalització i normativa carrers semipeatonals. NO La limitació de velocitat ja és aplicable

11 Radar als carrers. NO Radar cedit per la Generalitat

12 Ajuda econòmica a les entitats del poble. NO

13 Formació i creació d'un grup de diables. NO

14 Reconvertir la part de sorra del pàrquing de Can Llensa en una zona de joc, sense cotxes. NO Ja està previst

15 Creació de nous vestuaris per l’Atlètic Club Hostalric. NO

16 Instal·lació de panells fotovoltaics a  l'Escola Mare de Déu del Socors i al Institut Vescomptat de Cabrera. NO

17 Habilitar la piscina per cobrir-la i així fer-la operativa a l' hivern. NO

18 Posar a la falda del Castell el nom HOSTALRIC com les lletres  de Hollywood. NO

19
Millores de les voreres (rampes, ampliació, accesibilitat.) per persones amb limitació de mobilitat 
i  nens als carrers principals del poble. Accessibilitat per cotxets i cadires de rodes.

NO

20 Eliminar les barreres arquitectòniques. NO

21 Asfaltar per a pàrquing/acabar d’acondicionar els voltats de la plaça de davant de l’escola. NO

22 Disposar de material per a entitats a l’hora de realitzar activitats: carpa, equip de música, cadires, taules… NO

23

Espai on hi tingui cabuda tothom, cuidadors i malalts i qualsevol altre persona, joves i grans, on les persones ens poguem 
seguir veient i com- partint experiències i perque no divertir-nos. Espai on es puguin dur a terme diferents activitats 
(country, relaxació, aprendre a respirar, estiraments, tot molt suau, per persones que no podem accedir a un gimnas 
perque ens fem mal). 

NO

24 Reformar l'antiga Escola de Música (Escola Bressol) per què serveixi d'espai polivalent. NO No és de titularitat municipal

25 Centre de dia, per a gent amb discapacitat. NO

26 El trenet de la fira medieval fos turistic,i arribes fins el castell. NO

27
Fer un taller d esbarjo musical obert a tothom. Apendre música sense anim de lucre,passar ho be. Formar una xaranga 
musical o petita banda de musica per sortir a les festes majors carnaval etc... Que l'Ajuntament  deixés un local per fer 
les classes i poder assajar I a canvi pactar actuacions...

NO

28 Urbanització del camí entre l'Institut i la zona esportiva. NO NO

29
 Recuperació del rec del Molí amb l'aigua de la depuradora i ser utilitzada finalment com aigua de reg a la zona d'hortes i 
camps del Molí.

NO

30 Construcció d'una rampa junt a les escales situades d'accés zona industrial on es troba el Bon Preu. NO

Una primera fase seria el pla d'accessibilitat.



31 Aparcament de bicicletes a l'escola. NO Ja està fet

32 Habilitar espai d'ombra i d'aixopluc per la pluja als accessos de l'escola. NO

33
Instal·lació d'una coberta a alguna de les pistes esportives exteriors de la ZEM (per poder practicar esport amb pluja o 
mal temps i possibilitat de reservar per celebracions d'aniversaris o festes). 

NO
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