
PROPOSTES ESTIMADES COST APROXIMAT

1 PLANTACIÓ D’ARBRADA A UN TRAM DE L’AV CORONEL ESTRADA, 1A FASE 56.000,00 €

2
SISTEMA DE REGS MUNICIPALS EFICIENTS, 1A FASE
Sistema de reg eficient: plaques solars, ba bar, dipòsit gran d'aigua, canonades per distribuir l'aigua. 

56.000,00 €

3 ADEQUACIÓ D'ESPAI PER TIR AMB ARC 2.500,00 €
4 CREACIÓ D'UN ESPAI AMB MIRALLS AL PAVELLÓ 1 PER VEURE POSICIONS CORPORALS 2.000,00 €
5 AUGMENTAR ELS EQUIPAMENTS INFANTILS A LA PLAÇA 1 DE MAIG 15.000,00 €
6 TANCAMENT DE PARCS INFANTILS 56.000,00 €

7
IL·LUMINACIÓ AV CORONEL ESTRADA I ARREGLAR VORERES 
Crec que s´hauria de il·luminar adequadament l´Avinguda Coronel Estrada i arreglar les voreres gràcies

8
ESTACIÓ METEOROLÒGICA AMB DADES CLIMÀTIQUES I ALTRES
Estació meteorològica que a part de les dades climàtiques també indiqui els nivells de contaminació, radiació UV... Aquestes dades s'haurien de 
poder consultar online a la web de l'ajuntament.

8.500,00 €

9
PAS DE VIANANTS A L'AV MONTSENY-C. CASANOVAS
Algun pas de zebra a la Avinguda Montseny a la altura del carrer Casanoves que no hi ha cap i molts estudiants passen a diari, els cotxes van a 
massa velocitat i creuar per aquí es bastant perillós.

150,00 €

10 CONSTRUCCIÓ D’UN SKATEPARK AL MUNICIPI, 1A FASE 56.000,00 €

11 PIPICAN DE 400M2 ZONA VERDA AL PASSATGE MONTSORIU EQUIPAT AMB 4 BANCS, PAPERERES I TANCAT PERIMETRAL DE FUSTA I SAULÓ 20.000,00 €

12 ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VIANANTS QUE CONNECTA L'INSTITUT AMB LA ZONA ESPORTIVA, 1A FASE 56.000,00 €

13 PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS DINS DEL POBLE 15.000,00 €
14 ARRANJAMENT DE LA PLAÇA POETA RUYRA, 1A FASE 56.000,00 €

15 ÀREA DE SERVEI D’AUTOCARAVANES AMB BUIDATGE D’AIGÜES GRISES I NEGRES, I AIGUA PER OMPLIR DIPÒSITS 56.000,00 €

16
PARC DE SALUT PER GENT GRAN A DINS DEL MUNICIPI
Fer una zona d'esport amb màquines de motricitat per gent gran a la zones com per exemple, el parc de la plaça dels bous o la zona de la taberna 
de l'àngel.

20.000,00 €

17 INSTAL.LACIÓ DE SENYALS LLUMINOSOS “SOMRIU O ENFADAT” PER REDUIR LA VELOCITAT DELS VEHICLES EN EL MUNICIPI 8.500,00 €

18 INSTAL.LACIÓ DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA EN EL MUNICIPI 56.000,00 €
19 CONDICIONAMENT ILLETA SEMÀFOR DE LA CONNA 5.000,00 €

20
COL.LOCACIÓ DE BANCS A LA ZONA VIA ROMANA- PUJADA CASTELL
Som uns quants pares que quan recollim els nens a l'escola anem a l'explanada que hi ha per pujar al castell, des del C/ Via Romana, escales 
amunt, on juguen els nens. S'agrairia molt que poséssiu uns bancs per seure. 

2.000,00 €

21 MILLORAR L'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI, 1A FASE 56.000,00 €
22 SUAVITZAR ELS REDUCTORS DE VELOCITAT DE LA VIA ROMANA A LA ZONA ESPORTIVA 36.000,00 €
23 ADQUISICIÓ D'UN ESCENARI MÒBIL 25.000,00 €
24 ASFALTAR EL CAMÍ QUE UNEIX EL PAVELLÓ 1 AMB EL PAVELLÓ 2 7.500,00 €
25 CONDICIONAMENT ESCALES TRAM TURÓ DE L'HOME ACCÉS ESTACIÓ 56.000,00 €

26
ESPAI LÚDIC AMB OMBRA I BANCS
Un espai lúdic a l'aire lliure on poder diferents activitats. On hi hagin bancs, ombres, si plou la gent es pugui posar a sota per no mullar-se..... En 
definitiva un espai gratuït on poder gaudir tan grans com petits d'un dia en família, amb amics,... Gràcies i bona feina!!!

56.000,00 €

27

MILLORA DE LA QUALITAT ACÚSTICA DE LA SALA PRAETORIUM DEL CENTRE CULTURAL SERAFÍ PITARRA
Proposo un intervenció/instal·lació permanent a la Sala Praetorium de la Centre Cultural Serafi Pitara. He assistit a varis reunions i xerrades a la 
sala Praetorium, es un lloc amb atractiu i moltes possibilitats però te un acústic molt malament, rebota els veus i fa molt difícil la comunicació. 
Ofereixo crear un(as) peces artístics amb temàtic d´Hostalric i fet amb suro natural tractat. El suro és un material amb molts lligams a la vila i té 
les característiques de millorar la calidat acústica i a la vegada és un material molt segur en tema anti incendis. LA meva proposta consisteix en 
una peça gran que serà penjat del sostre en horitzontal i acompanyat de una sèrie de peces col·locats al llarg del mur de finestra nord i finestra 
sud. Si hi ha interès en aquesta idea estaria encantat crear esbossos etc. per visualitzar-la millor. Calculo que serà uns tres /cuatre mesos de feina 
per crear/confeccionar les peces . De pressupost:- (approx) El meu treball de confeccionar la obra (mà d'obra)..................4,000euros Materials 
(difícil de calcular) no crec que pot superar.......2,500euros TOTAL......................................................................................6,500euros 
P:D: *haurà que comptar amb els tècnics de la brigada a la fase de muntatge

15.000,00 €

28

ADEQUACIÓ D'UN LOCAL MUNICIPAL COM A CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA NATURA
Hola, a la primera edició una de les meves propostes va ser un centre d'interpretació de la natura, per donar a conèixer i posar en valor l'entorn 
natural de la vila, en un dels edificis de què disposa l'ajuntament. Si no pot ser en algun lloc a la fortalesa, al Domus, com a edifici multi usos o el 
edifici que hi ha al molí, al camí del riu i que no se si es de propietat del ajuntament.

56.000,00 €

29 ARRANJAMENT DE LA BAIXADA DEL MOLÍ 56.000,00 €
30 ARRANJAMENT DE LA BAIXADA DEL PORTAL DE LES HORTES 56.000,00 €



31

CREACIÓ D'UN CIRCUIT DE BICICLETES PUMPTRACK
Circuit de bicicletes pumptrack: Aprofitar les nostres instal·lacions del club ciclista darrera de la zona esportiva i construir un circuit apta per tots 
els nivells. Consta d'un recorregut format per bams i corbes peraltades que l'usuari pot "resseguir" senzillament. El punt fort d'aquest tipus de 
circuit és que es poden asfaltar i el manteniment es molt poc, i per això pot estar obert al públic. Fa molt anys que hi anem al darrera i ho vàrem 
proposar, últimament se'n estan construint forces per exemple a l'Escala, Salt.. i tenen molt d'èxit. Ens agradaria molt tenir-ne un a Hostalric i 
continuar següent un punt reconegut internacionalment de referència dintre del mont de la bicicleta com hem sigut amb el circuit de 
Hostalrictrails.

56.000,00 €

32 CONDICIONAMENT DE LA VORERA DE AV. CORONEL ESTRADA TRAM BANC SABADELL-4 VENTS I AIXAMPLAR-LA UN METRE 56.000,00 €

33
CREACIÓ D'UNA ZONA DE COMPOSTATGE COMUNA
Zona de compostatge comuna, amb les restes de compostatge comuna, amb les restes de poda del poble triturades incloses. 

5.000,00 €

34

CREACIÓ D'UNA ZONA D'HORTS COMUNITARIS ECOLÒGICS
Creació de zona d'horts comunitaris, on l'Ajuntament construeix la infraestructura: bancals elevats, reg per goteig, barraca d'eines, 
compostadors, zona comuna… Cessió dels bancals per sorteig, quotes per us d'eines i reg, compromís de no fer servir herbicides, pesticides, 
insecticides, ni adobs químics, formació i guia continua per als usuaris. 

10.000,00 €

35 HABILITAR ESPAI D'OMBRA I AIXOPLUC ALS ACCESSOS DE L'ESCOLA 20.000,00 €
36 INSTAL.LACIÓ DE TENDALS D'OMBRA A LES PLACES I PARCS MÉS ASSOLELLATS 56.000,00 €
37 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'ENTRADA DEL CAP D'HOSTALRIC 2.000,00 €

38
INSTAL.LACIÓ DE BANCS COM A ZONES DE DESCANS PEL MUNICIPI
Col·locació de més bancs als carrers com a zones de descans per a la gent gran i/o amb dificultats de mobilitat.

2.000,00 €

39 ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PER JOVES 56.000,00 €



RESOLUCIÓ  DE PROPOSTES DENEGADES

PROPOSTES
Respectar el marc 

normatiu
 i legal existent 

Ser de 
competència

 municipal 

No contradir plans 
aprovats per 
l'Ajuntament 

Ser realitzables 
tècnicament 

No sobrepassar
 els 56.000€

Ser considerades
 una inversió

Observacions

Al costat de la benzinera, una mica mes enlla on hi ha el primer bloc de pisos, hi ha una zona per aparcar els coches, podria ferse una entrada 
millor i mes espaiosa.

NO NO ÈS POSSIBLE ATÈS QUE SON TERRENYS PRIVATS

Habilitar un pas al bosquet que hi ha a la Avinguda montseny per poguer baixar al carrer que hi ha just a sota, les uniques entrades son davant el 
bar donoso i al costat del institut, una entremig podria estar be!

NO

EL POUM PREVEU DOS PASOS DE VIANANTS. UN DINS DEL 
SECTOR PAU 09 I L'ALTRE COM A CONTINUACIÓ DEL CUL DE SAC 
EN FRONT DEL CARRER EMPORDÀ. EN TOTS DOS CASOS  EL COST 
DE L'ACTUACIÓ ES SUPERIOR AL 56.000 €

consolidar un festival de musica, que perdure en el tiempo, como pone en la informacion, como si fuera la fira , o el domus, pero en festival 
anual, para esto tengo , como entitat, muchisimas ideas para poder organizar esto , y seria muy rico para la vila, porque no es solo inversion , 
pero tambien seria un negocio para el ajuntament, estaria encantado de especificar mas extensamente mi propuesta gracies

NO

Eliminar els bots pe fer reduir la velocitat del cotxes, son molestos per la circulacio i perjudicials per els vehicles. (Si fes falta endurir les sancions 
economicas per accés de velocitat)

NO
NO ES UNA INVERSIÓ I ESTÀ EN CONTRA DE LA SEGURETAT DELS 
VIANANTS

Bon dia personalment crec que per la població que viu a Hostalric seria interessant començar un projecte de centre de dia per gent gran i gent 
amb discapacitat, i si no, promoure la convivència intergeneracional, oferint als joves estudiants conviure amb gent gran que tenen molt espai a 
casa i estan sols l´oportunitat de intercanviar la companyia i l´ajuda mútua.

NO EL COST DE L'ACTUACIÓ ES SUPERIOR AL 56.000 €

Yo utilizaría este dinero para restar, del recibo, en este año tan complicado, las basuras a todo el mundo, haciéndolo servir de descuento para el 
pueblo, toda ayuda es buena, más que destinar este dinero a no se sabe que.... Tal vez no sea el año de gastar por gastar y si de ayudar

NO NO ES UNA INVERSIÓ 

Creació d’un espai o programació estable de cinema al poble mitjançant per exemple l’establiment d’un conveni entre la regidoria de cultural de 
l’ajuntament, i l’empresa dels cinemes Verdi per tal de fer projeccions en la línia d’aquesta cinema. Aquesta iniciativa ja es fa en pobles com a 
Cardedeu on es projecte una pel·lícula a la setmana i una infantil al mes, amb la possibilitat de disposar de preestrenes.

NO NO ES UNA INVERSIÓ

2/ Agents cívics de seguretat animal: que siguin els encarregats de controlar, vigilar i salvaguardar la seguretat dels animals del municipi 
(col·laborant amb la policia municipal): fent de mediadors entre veïns i ajuntament, (en casos de maltractaments animal, etc. Que ells puguin 
derivar aquestes problemàtiques a la policia municipal). Que realitzin actuacions de: foment de la implantació del xip, foment de la tinença 
responsable dels animals, altre tipus com (fomentar/reeducar als propietaris per tal d'evitar que les seves mascotes facin les seves necessitats a 
les façanes dels edificis),

NO NO ES UNA INVERSIÓ

Campanya de sensibilització i ajudes per treure tot l'amiant del poble. Hostalric lliure de tòxics! NO NO ES UNA INVERSIÓ
Campanya i ajudes per el NO abandonament de les cases antigues i el deteriorament del nucli antic. NO NO ES UNA INVERSIÓ

Expropiació i enderroc de l'estructura del costat del Condis i habilitació d'un espai verd allà. NO NO ES POT EXPROPIAR ATÈS QUE NO ES SÒL D'EQUIPAMENTS.

Estudi sobre control d'animals sense perjudicar les seves vides. No a la caça (ni controlada). NO NO ES UNA INVERSIÓ
Fer in casal fe joves NO NO ES UNA INVERSIÓ
Fer un centre de dia per a la gent gran NO EXEDEIX PRESSUPOST MÀXIM

Agents cívics de seguretat animal: que siguin els encarregats de controlar, vigilar i salvaguardar la seguretat dels animals del municipi 
(col·laborant amb la policia municipal):  fent de mediadors entre veïns i ajuntament, (en casos de maltractaments animal, etc. Que ells puguin 
derivar aquestes problemàtiques a la policia municipal). Que realitzin actuacions de: foment de la implantació del xip, foment de la tinença 
responsable dels animals, altre tipus com  (fomentar/reeducar als propietaris per tal d'evitar que les seves mascotes facin les seves necessitats a 
les façanes dels edificis,etc).

NO NO ES UNA INVERSIÓ

Fer un casal per joves NO EXEDEIX PRESSUPOST MÀXIM
Fer un centre de dia per a la gent gran NO EXEDEIX PRESSUPOST MÀXIM

Eliminar bandes reductores de velocitat o buscar una alternativa més integrada: n'hi ha un munt i elevades NO
NO ES UNA INVERSIÓ I ESTÀ EN CONTRA DE LA SEGURETAT DELS 
VIANANTS

Eliminació semàfors del sector Conna, tot i que crec que està projectada? NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Pavimentació o senyalització places de l'aparcament de davant l'escola NO ES UNA ZONA VERDA
Poner la calle Sant Jordi de una dirección y Asanchar las aceras. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Poner la calle vía romana ( trozo subida cole) de un sentido y Asanchar aceras. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Mirar si alguna calle más hace falta poner de un solo sentido. NO NO ES UNA INVERSIÓ
Rotonda en el semáforo. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Poner la calle Sant Jordi de una dirección y Asanchar las aceras. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Poner la calle vía romana ( trozo subida cole) de un sentido y Asanchar aceras. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Mirar si alguna calle más hace falta poner de un solo sentido. NO NO ES INVERSIÓ



Rotonda en el semáforo NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Adapta la piscina d'estiu per poder utilizarla al hivern. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Centre de dia, persones discapacitat. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM
Afavorir el lloguer just. NO NO ES UNA INVERSIÓ
Activitats, gimnàs, dansa, etc.... persones discapacitat . NO NO ES UNA INVERSIÓ

Pel que fa al soroll que es produeix als bars i les seves terrasses, especialment les nits, torna a fer-se evident amb l’arribada del bon temps i la 
relaxació de les mesures CIVID. Caldria endegar una campanya de sensibilització vers els propietaris i responsables dels locals per tal es 
responsabilitzin de les molèsties que causen els seus clients al veïnat i facin indicacions per suavitzar el to de les seves converses i discussions 
pujades de to.

NO NO ES UNA INVERSIÓ

Measures correctives pel soroll nocturn dels bars de lavenida Coronel Estrada,relentir NO NO ES UNA INVERSIÓ

Educació cívica NO NO ES UNA INVERSIÓ
controls i mesures correctives per la bona convivència dels veïns . Gràcies, Salutacions, Elsienda Vidal NO NO ES UNA INVERSIÓ
Bon dia, Fa temps que visc i m'agrada el nucli antic, però trobo que li falta una dinamització tant a nivell d'habitatges com de comerços. Potser 
caldria algun pla global de promoció que potenciés tant el coneixement i possibilitats del nucli, com els ajuts per a manteniments, millores 
estructurals i façanes d'edificis. Moltes gràcies

NO NO ES UNA INVERSIÓ

Una altra proposta que em sembla interessant és la de parlar amb propietaris de finques privades de producció forestal i arribar d'alguna manera 
a un acord perquè preservin la primera fila d'arbres en els diferents camins publics a prop del poble. Això els faria molt més frescos i agradables 
quan la calor apreta i convidaria més a gaudir-los.

NO NO ES UNA INVERSIÓ

La meva tercera proposta és posar-se d'acord amb l'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per sumar esforços i arreglar el tram de la ruta 
Tourdera que s'uneix a Gaserans, encara tallat per la riera d'Arbucies des del temporal Glòria.

NO
NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL. CONSELL COMARCAL I 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE B.

L'última potser és la més complicada de realitzar, i més amb aquest pressupost, però crec que seria bona idea valorar-la per a un futur. Tenir la 
possibilitat de gaudir d'una piscina coberta tot l'any. O reformant l'actual piscina municipal o negociant amb els veïns propietaris de la olímpica 
que tenen en plena avinguda Coronel Estrada i arribar a un acord d'ús que satisfaci les dues parts.

NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM

Inverssió en un pla de futur pe la zona de les hortes i evitar-ne l'abandonament. NO NO ES UNA INVERSIÓ
Objectiu, crear associació d'hortelaris. NO NO ES UNA INVERSIÓ

Bona tarda Hostalriquencs, el temporal Glória ara fará gairebé dos anys ens va deixar un gust amarg y moltes destrosses. Algunes d'elles 
irreparables. Però és ben cert que tot té la seva part positiva, i aquesta no és una excepció.. El riu Tordera a dia d'avui s'está convertint en un 
hábitat idoni per a moltes espécies que feia molts anys no poblaven la seva llera. Amfibis, aus, peixos, mamífers.. Però no nomès d'animals, 
també han aparegut moltes noves espécies de plantes aquátiques que enriqueixen el sól del riu i atrauen animals com sabaters, gripaus o 
granotes, alevins, insectes de tot tipus... Per desgràcia al riu hi continuen havent-hi restes d'arbres caiguts, branques, soques, residus.. Que no es 
van treure en el seu moment y això impossibilita una atracció major per a altres espécies animal, a més del lleig que suposa a la vista.. Es 
responsabilitat de tots garantir que aquest ecosistema que s'está formant al riu gaudeixi d'un manteniment adequat de neteja, habitabilitat y 
conservació perquè això es vida. Per tot això aquesta proposta es més que evident i necessária. Conservem, protegim y valorem l'hábitat tan 
meravellós que ens ha regalat la Mare Terra. Ja tenim un poble ben maco, fem que brilli cuidant i protegint el nostre entorn també !!!

NO COMPETENCIA DE L'ACA

Zona picnic sota castell. NO ES BCIN
Zona picnic sota castell. NO ES BCIN
Tancaments perimetrals per evitar senglars i cabirals hortes NO SÒL PRIVAT
Proposte:2 Fer una glorieta en els semafors de la conna. NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST. 
Fer el carrer major peatonal NO CAL ESTUDI DE MOBILITAT, COMERCIANTS...
Fer el carrer major peatonal, de forma que serviria com a rambla també NO CAL ESTUDI DE MOBILITAT, COMERCIANTS...
Poner la calle Ravalet y Calle Mayor peatonal solo ( Servicios de emergencia y parkings). NO CAL ESTUDI DE MOBILITAT, COMERCIANTS...
Poner la calle Ravalet y Calle Mayor peatonal solo ( Servicios de emergencia y parkings). NO CAL ESTUDI DE MOBILITAT, COMERCIANTS...

2) Canviar una de les dues pistes del pavelló per un terra de parquet, ja que actualment totes les pistes dels altres clubs són d'aquest tipus i 
l'adaptació de les patinadores quan s'examinen fora és difícil. A més a més, el fet de que el pavelló 1 no estigui en condicions (fa baixada, rajoles 
que s'aixequen, etc) i el pavelló 2 no està cobert del tot, fa que no puguem convocar exàmens al nostre poble i ens haguem de desplaçar sempre, 
amb la qual cosa les nostres patinadores sempre patinen amb aquest desavantatge de no estar a casa a una pista que coneixen.

NO EXCEDEIX EL PRESSUPOST MÀXIM

PROJECTE ESPAI EXTERIOR ESCOLA BRESSOL EL PATUFET JUSTIFICACIÓ Des de l’escola bressol volem anar transformant el nostre espai exterior 
per oferir un entorn adequat als infants i que respecti el nostre ideari d’escola. Els espais són una continuïtat d’allò que succeeix a l’interior, 
donant un valor educatiu a les vivències i als aprenentatges que el pati ens ofereix. Així doncs, volem crear diverses zones de jocs per tal d’anar 
donant respostes a les demandes dels infants, tenint zones que promouen la descoberta del cos mitjançant el moviment, que propicien la relació 
amb els altres infants, que afavoreixen els jocs simbòlics, que ofereixen propostes d’experimentació. A més, en la pedagogia de la vida 
quotidiana es donen innumerables situacions d’aprenentatge que són possibles gràcies a l’entorn natural i d’aquest estimulant del qual 
disposen. OBJECTIUS DEL PROJECTE Oferir un espai exterior estimulant i adaptat a les necessitats i interessos dels infants amb zones per a jocs 
motrius, artístics, d’experimentació… Fomentar el descobriment i l’experimentació dels infants amb propostes didàctiques naturals (plantes, els 
canvis d’estació, els colors, les olors, les formes…). Estimular els sentits a partir de diferents llenguatges. Aportar coneixements i respecte vers la 
natura. PRESSUPOST Per estructures, vegetació, materials i muntatge. 12.000€

NO NO ES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT

Tenir una escola de música municipal a l'alçada de l'poble perque l'actual edifici és massa petit per tant de gent i classes. El mateix Domus o a 
l'edifici on hi ha el teatre podría estar molt be. Mirar de reintroduir als pinars al esquirol, quasi desaparegut o del tot al entorno natural del 
poble.

NO NO ES UNA INVERSIO
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