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RESPOSTA A LES PROPOSTES REBUDES  

 

1.- Propostes que es debatran al taller participatiu 

ÀMBIT SOCIAL 
 Contractar el grup Obeses per la Festa Major o Santa Tecla. 
 Escultura als músics de Cassà de la Selva.  
 Dotar la Biblioteca Municipal de pressupost propi per adquisicions (sobretot en 

format llibre però també audiovisual i revistes) per disposar més sovint i a curt termini 
de les novetats editorials.  

 Instal·lar aires condicionats a les 5 aules de la Llar d’Infants que encara no en tenen.  
 Cicle de xerrades sobre la salut: vida saludable, com fer el teu hort ecològic i som el 

que mengem. Taller al voltant de la salut corporal amb cicle de 4 dissabtes al matí de 
yoga, tai-chi, chi-kung i meditació. Tots els actes són oberts, es farien en equipaments 
publics i també a l’exterior. I van encaminats a fer dels cassanencs i cassanenques uns 
ciutadans sans de cos i de ment.  

 Monòleg de Berto Romero. 
 Millorar l'homenatge a l'alcalde Dalmàs, amic i benefactor dels seus enemics. Realçar 

el monument a l'alcalde Dalmàs: fer alguna acció a la zona de jardins que l'envolta 
per tal de que quedi més dignificat. Per exemple encerclar-lo amb plantes de fulla 
perenne, plantar-hi gespa i separar-lo del pas de la gent, que pot passar per la resta de 
la plaça. 

 Disposar d'un petit magatzem (barracó o similar) a la zona del pavelló polivalent per 
guardar el material de les entitats que hi organitzen actes.  

 Restauració i arranjament de la zona de la tomba del soldat desconegut. Dignificar la 
zona i explicar-ne la història. Si pogués ser, demanar un estudi per exhumar les restes i 
confirmar-ne la identitat. La primera part és factible i es debatrà al taller. La segona 
estem pendents de la resposta de la Generalitat de Catalunya i no es podrà debatre al 
taller perquè el tràmit és lent i no s’ha pogut saber si serà factible dur-ho a terme. 

 
ÀMBIT TERRITORIAL 

 Solucionar pudors que venen del reg que travessa el carrer Cervantes en la seva part 
més baixa.  

 Posar enllumenat nou al carrer conill, som l'únic carrer que seguim amb llum blanca 
en comptes de groga i les faroles són tan velles que pràcticament no fan llum. A més 
és un carrer per on hi passa molta gent caminant durant les nits d'estiu i tothom se'n 
beneficiarà.  

 Millorar el parc que hi ha al costat del CAP. Herba seca i arbres descuidats. Canviar 
les plantes que envolten aquest espai.  

 Instal·lar una protecció solar per a la part central de la plaça de la Coma. Aquest 
element es podria sustentar en tres màstils situats un a cada vèrtex del triangle que 
forma la plaça i un central col·locat en el lloc preparat per l'arbre de Nadal. Podria 
tractar-se d'un element tensat que no sigui totalment opac sinó que tamitzi la llum i la 
incidència solar. Seria un element que es podria col·locar, per exemple, per Sant Jordi i 
treure's després de la Fira de Santa Tecla de manera que hi fos durant la Festa Major 
per actes com la festa de l'Espuma (p.ex). S’accepta tirar-ho endavant però amb els 
límits del pressupost. Potser haurà de ser una construcció més modesta tenint en 
compte el pressupost del qual es disposa.   

 Manteniment i condicionament dels parcs a totes les franges d’edat: gronxadors 
per nadons a totes les instal·lacions. Consultar pressupostos a deportesurbanos.com 
que tenen molts parcs al País Basc i són una bona idea també per Cassà.  

 Referent als espais públics o parcs per infants. Crec que estaria bé que cada parc 
infantil reflectís un conte, com heu fet amb el de la caputxeta vermella. El trobo genial i 
amb la meva neboda i anem moltes vegades. 

 Arranjar amb asfalt "terra" compactada el camí anomenat "corriol" que uneix final 
c/Poeta Machado amb c/Migdia. (Asfalt/terra compactada: material com el del camí 
que connecta la passera del passatge del Firal amb el c/Pedraforca). 



 

Rbla. 11 de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel: 972 46 00 05  Fax: 972 46 37 08  CIF: P1704900-H   ajuntament@cassa.cat 

 
 

 Embellir el pati de Can Trinxeria ja que es un espai cada cop més utilitzat, on es fan 
molts actes culturals. Les parets son "dures" i sense cap mena de decoració, no hi ha 
pràcticament vegetació excepte els arbres. Proposo posar-hi vegetació permanent en 
alguns marges i estudiar la possibilitat de decorar/pintar algunes parets, entre altres 
coses. 

 Millora dels patis escolars amb una subvenció per part de l'ajuntament adjudicada a 
partir d'un projecte d'escola. 3000 euros per centre educatiu.  L’escola Aldric proposa 
la instal·lació de l'enllumenat al pati de primària de l'escola Aldric per aprofitar 
aquest espai per a la realització d'extraescolars durant el curs (tipus: btt, atletisme, etc).  

 Enderrocar o rehabilitar la torre del dipòsit de l'aigua del grup Sant Josep. Pendent 
del que digui el propietari d’aquest dipòsit. 

 Fer una placeta a l'espai de ca la Marcela. Una placeta amb bancs i algun arbre que 
faci ombra, que es digui la Placçeta de Cala Marcela o la Placeta de Cal escloper, ja 
que l'home de la Marcela, en Federic feia esclops. 

 Posar una font d'aigua a cada pipican pels gossos. Tampoc ha de ser sofisticada 
tan sols practica.  

 Plantar arbres autòctons (que tenen un manteniment zero) a cada costat del tram del 
passeig Ferrocarril comprès entre el final del carrer de baixada de la piscina fins a 
l'encreuament del camí de can Ravitxo. Aquest podria ser un tram agradable per 
passejar els vianants i ciclistes.  

 Posar fibra WIFI de bona qualitat a la piscina coberta municipal de Cassà. 
 Posar càmeres per vigilar els contenidors de les escombraries o actes incívics.  

 

2.- Propostes genèriques que s’han agrupat amb altres de similars i que es debatran al 

taller participatiu 

 
 Realitzar actuacions adreçades a les persones en situació d’exclusió social (infants, 

joves i gent gran sobretot).  
 Invertir més en l’àmbit educatiu. 
 Millorar l’entrada del poble venint de Girona. Es concretarà al taller participatiu tenint 

present el límit pressupostari de 35.000 € que ja d’entrada exclou per exemple la 
possibilitat d’incorporar una rotonda. 

 Manteniment dels carrers del poble, les places i remodelació d’alguns parcs.  
 Promoure espais verds i convertir el poble en vila florida.  
 Ampliar, condicionar i millorar el manteniment dels parcs i les zones de jocs infantils 

actuals, crear-ne alguna de nova si s’escau i crear zones d’ombra.  
 Més zones verdes i d’esbarjo.  
 Fer una zona peatonal i verda on es pugui passejar tranquil·lament.  
 Programar més activitats i espectacles per infants i joves.  
 Promoció de concerts i facilitats a grups musicals joves del poble.  
 Millorar la Pineda Fosca. 

 

3.-Proposta acceptada directament perquè l’Ajuntament ja hi està treballant 
 
ÀMBIT SOCIAL 

 P0 a la Llar d'infants de Cassà (amb preu assequible i horaris per a tothom). 
Comença el curs 2016/2017. És el primer any que s’ofereix. 

 Donar feina als joves. Ja s’estan fent moltes actuacions en aquest sentit: el programa 
de garantia juvenil, la borsa de treball, els convenis de pràctiques... 

 Fer classes, cursets o tallers relacionats amb el teatre i per totes les edats. El Centre 
Cultural Sala Galà ofereix classes de teatre a partir del curs 2016/2017. 

 M'agradaria un espai especialment per ajudar a les persones (tipus ONG) per tal 
d'afavorir les persones més necessitades de Cassà de la Selva. La creació d’una ONG 
ha de provenir de la societat civil ja que no és competència de l’Ajuntament. El 
consistori ja fa accions per afavorir les persones més necessitades a través de Serveis 
Socials i l’àrea de Ciutadania. 
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 Compromís municipal en la reforma horària, en àmbits laboral, administratiu, 
educació, cultura, oci, comerç i mobilitat. On ens oferíem donar suport al projecta. El 
mes de juliol es va aprovar la moció a favor de la reforma horària i a partir d’ara s’ha 
demanat a l’associació Dóna Vida que aporti idees concretes per desplegar actuacions 
al poble. 

 Creació, gestió i foment d'una aula de música tradicional. Formació de cobla amb els 
seus instruments. Instruments tradicionals, gralles, timbals.. Instruments d'orquestra. 
Objectiu. Formar una cobla, una banda, una big band local per a concerts, ballades i 
cercaviles. Hi ha aquesta oferta formativa al Centre Cultural Sala Galà tot i que prenem 
nota de la proposta per intentar potenciar més aquesta aula en el projecte educatiu de 
l’Escola de Música. 

 Arreglar el taller orquestra perquè són moltes les persones que hi van. Es va fent 
progressivament però prenem nota per seguir millorant.  

 Fer cursets per aprendre com millorar en el reciclatge i la recollida selectiva i que 
els participats es poguessin beneficiar amb alguna bonificació a la taxa d'escombraries. 
S’accepta la proposta de fer més cursets. Generalment aquests cursets estan 
programats durant l’any i s’organitzen des d’altres organismes que els ofereixen sense 
cost. Intentarem incrementar el nombre de cursets fets per millorar el reciclatge i la 
recollida selectiva. Referent a les bonificacions, s’opta potenciar la de la deixalleria i la 
del compostatge casolà ja que s’ha detectat que funcionen millor que les d’assistència 
a cursets.  

 Infància, joc, oci i cohesió social. Fer que els nens i nenes de Cassà tinguin espais per 
jugar conjuntament a futbol, a parxís, a dames, escacs... col·locant uns equipaments 
antivandàlics als espais públics. Disposem d’espais així. A l’espai jove l’Escorxador 
cada divendres a la tarda durant el curs s’organitzen les tardes joves on els joves 
poden anar a compartir les tardes jugant a jocs de taula i a altres activitats 
organitzades. També tenim el camp de futbol de sorra que és obert a tothom. Anirem 
potenciant aquests espais perquè siguin utilitzats per a tothom i recollim l’observació 
per tal d’incorporar algun d’aquests temes a un parc públic obert a tothom. 
 

 
ÀMBIT TERRITORIAL 

 Més papereres allà on hi passa més gent. L’any passat ja va finalitzar el pla de 
papereres i es van posar noves papereres i treure’n d’altres a llocs on feien falta. Si 
tens propostes de llocs concrets les escoltarem i les valorarem. Ens les pots fer arribar 
enviant un correu a comunicacio@cassa.cat.  

 Circuits escolars ben definits i tots els carres ben adaptats a minusvàlids i cotxets 
infantils. El curs 2016/2017 comença amb dos camins escolars segurs al carrer Germà 
Agustí, Estació i Xavier Carbó. 

 Elevar el pas de zebra del carrer Pelegrí amb asfalt (com altres punts del poble). És 
el punt que baixa de la Llar d'Infants municipal i el parc. Els cotxes passen a una 
velocitat alta i és un punt perillós. Actuació que es realitzarà aprofitant l’adequació dels 
camins escolars segurs al carrer Xavier Carbó. 

 Carrer dels Àngels: l'herba és molt ample. Des del setembre que hi ha dos nous 
jardiners i intentem fer front a totes les peticions de jardineria que hi ha. 

 Canviar l'ordinador de la recepció de la Piscina Coberta Municipal. Està en procés 
de canvi. 

 Arreglar/asfaltar el pàrquing de la Piscina Municipal. Actuació feta el juliol de 2016. 

 Hi ha moltes caques de coloms a tot arreu. Des de principis d’aquest any 2016 que 
s’han instal·lat dos dispensadors de pinso anticonceptiu pels coloms per tal de reduir 
aquesta colònia. Progressivament hi haurà menys colors al poble. 

 Portar a altres poblacions el patrimoni cultural que té Cassà. Actuació que ja s’està 
fent. S’està establint un conveni amb tots els municipis veïns per tal de fer promoció 
econòmica del poble. També estem adherits a clubs del Patronat de Turisme Costa 
Brava per promocionar el poble a fires dels àmbits temàtics que més ens interessen. 
Properament formalitzarem un conveni amb l’àrea de turisme del Consell Comarcal del 
Gironès per tal que ens incloguin en la promoció de la zona i també ens portin a les 
diverses fires de promoció cultural. 

mailto:comunicacio@cassa.cat
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 Urgeix fer una actuació al carrer Castellflorit amb carretera Provincial perquè no és 
suficient la senyalització de direcció obligatòria cap a la dreta. És un punt de molt de 
trànsit, amb pas de zebra, parada de bus i molts nois/es que van a peu a l'institut i 
molts conductors que tenen pressa per sortir.  Caldria buscar la solució urgent i més 
adient (semàfor, rotonda...). Hi ha hagut varis accidents i actuant ràpid ens estalviaríem 
lamentar accidents més greus que poden passar. L’actuació que s’ha realitzat sembla 
haver estat suficient ja que fins a dia d’avui no hi ha hagut més accidents. Estarem 
atents i anirem analitzant si la solució aportada funciona o si cal fer-hi alguna cosa més.  

 Arreglar les voreres (fer-les més amples, més accessibles, amb rampes, canviar 
panots...). L’Ajuntament anirà millorant progressivament l’estat de les voreres segons el 
pla de mobilitat que està aplicant. Fer més amples les voreres d’algunes vies sovint 
implica un canvi més important de reordenació del trànsit, aparcaments, entre d’altres. 
Progressivament s’aniran fent actuacions per millorar els punts més conflictius. 
Referent a l’estat de les voreres, hi ha una persona de la brigada que es dedica gairebé 
exclusivament a mantenir els panots de les voreres. Intentarem seguir millorant 
aquesta qüestió. Pel que fa a millorar l’accessibilitat anem treballant per adaptar 
progressivament les voreres per facilitar la mobilitat de tots els ciutadans. Darrerament 
hem adaptat voreres de la rambla Onze de Setembre i aquest any estem fent alguna 
adaptació al carrer Provincial. Esperem donar resposta progressivament a aquesta 
qüestió. 

 Arreglar els carrers (asfaltatge...). L’Ajuntament compta amb un pla d’asfaltatge per 
anar millorant l’estat dels carrers progressivament al llarg dels anys. Aquest any es 
destinaran més de 200.000 euros per asfaltar diferents carrers de Cassà. 

 Posar miralls a llocs més útils. Progressivament anem incorporant miralls als punts on 
fa falta millorar la visibilitat. 

 Millorar la neteja viària i tenir més cura del poble (del centre i de fora d’aquest). 
Estem treballant intensament per millorar la neteja viària del poble. Hem detectat que 
aquesta és una petició generalitzada per molts ciutadans i és per això que a partir 
d’aquest any i de cares als pressupostos de l’any vinent hi destinarem més recursos 
econòmics. Tot i així, el mes de setembre s’han incorporat dos nous jardiners per donar 
resposta a les necessitats de les zones verdes. Per altra banda, estem treballant per 
resoldre el contracte de les escombraries i també el de la neteja viària per millorar de 
forma decidida la neteja viària de Cassà. A principis d’any es va activar un mecanisme 
per reduir els excrements de coloms a la via pública i properament s’activarà la 
campanya de l’ADN per reduir els excrements de gossos a la via pública (a banda de la 
campanya de sensibilització del buscatifes feta a finals de l’any 2015). També s’han fet 
altres campanyes de sensibilització per reduir el nombre d’objectes voluminosos 
abandonats a la via pública. S’estan destinant molts esforços per millorar aquesta 
situació i esperem veure’n els resultats aviat. 

 Canviar els senyals de circulació. És una qüestió que ja anem fent progressivament. 
Cada any s’intenta canviar un conjunt de senyals concrets.  

 Cuidar els jardins, parcs i espais verds. L’Ajuntament ha contractat des del mes de 
setembre a dos jardiners addicionals per millorar els espais verds, els jardins i els 
parcs. Esperem veure aquests resultats al més aviat possible.  

 Ballar la plaça de la Coma o tancar-hi el trànsit. Hi ha moltes peticions en aquest sentit 
i hi farem una actuació al més aviat possible perquè els diumenge o els caps de 
setmana amb més activitat la circulació de vehicles quedi restringida i es pugui gaudir 
de la plaça tranquil·lament.   

 Rehabilitar els carrers i la zona amb jardins del grup Sant Josep (la part de darrera). 
Hi estem treballant però hi destinarem més esforços per millorar-ho progressivament. 

 Netejar i treure els arbustos que hi ha el parc de la llar d'infants que son un niu 
d'insectes. L’àrea de Medi Ambient no ha detectat cap problema amb els insectes i per 
tant referent a aquesta qüestió no es farà cap actuació. Pel que fa a la neteja, aquests 
arbustos es van netejant progressivament per tal que no siguin cap perill. Anirem 
seguint aquesta línia de neteja.  
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4.- Proposta acceptada directament i que es realitzarà en un futur proper 

ÀMBIT SOCIAL 

 Fer realitat la Fundació Josep Lloveras i tenir un espai adequat per a mostra l'obra i 
explicar la vida de l'artista cassanenc més important. Projecte que ja s’està treballant 
amb la família de Josep Lloveras.  

 Crear un consell d'infants i joves perquè puguin fer propostes pel poble. Es preveu 
tirar endavant el consell d’infants al llarg d’aquest mandat. 

 Nova estructura a l'escola de música municipal. Es preveu licitar l’escola de música 
al llarg d’aquest mandat.  

 Cassà necessita un pla d'entorn educatiu (serveix per donar suport als joves amb 
situació de risc social). L'Escorxador seria el lloc ideal. Per donar suport a joves/nens 
amb risc d'exclusió social. Fa falta un tècnic d'educació i un espai com l'escorxador 
seria bo per obrir totes les tardes lectives, dissabtes i donar suport educatiu, vivencial, 
pedagògic... Es preveu fer una actuació similar en el marc de ‘Cassà poble educador’.  
 

 
ÀMBIT TERRITORIAL 

 Skatepark nou. Abans d’acabar l’any tindrem un skatepark nou. 

 L'espai públic del camp de futbol de sorra hi ha una tanca que just davant del 
gimnàs Jorsan està trencada amb perill que caigui o ... i es faci mal. D'altre banda la 
gent fa cedir la tanca  a la banda que vol i pot provocar un accident greu Proposo treure 
la tanca i no posar porta. Estem treballant per trobar una solució en aquest punt.  

 Solucionar el problema de l'enllumenat del carrer Francesc Macià. Previst pel 
pressupost 2017.  

 Eliminar les barreres arquitectòniques del casc antic de Cassà (anul·lar les 
voreres) i pacificar el trànsit dels carrers més cèntrics (limitar l'accés de cotxes o deixar 
per a vianants els carrers més estrets del poble). Facilitar d'aquesta manera que les 
persones passegin, es desplacin a peu; millorar la seguretat i la salut dels vilatans. 
S’anirà fent progressivament al llarg d’aquest mandat.  

 Fer dels espais disponibles entre els equipaments del Foment i el carril bici i entre la 
piscina municipal coberta i el carril bici, un conjunt harmonitzat que sigui alhora un 
parc públic, una zona de passeig, aparcament per cotxes i autocars. Hi ha el projecte 
previst. Amb la creació de l’àrea d’autocaravanes i l’urbanització de l’espai del final de 
la piscina esperem començar a tirar endavant un projecte similar al de la proposta.  

 Millorar l’asfaltatge el carrer Verneda i canviar tapes del clavegueram perquè amb el 
carro de la compra hi ha perill de caigudes. Previst per fer aquest any. 

 Millorar l’asfaltatge del carrer de la Llebre. Previst per fer aquest any. 

 Neteja de la Riera Seca de Cassà i Campllong perquè es troba en molt males 
condicions, sobretot després d'haver desbordat i trencat en les últimes pluges de la 
tardor 2014. L’ACA ja hi ha fet una actuació però tenim a sobre de la taula un projecte 
per anar fent un manteniment més exhaustiu de les rieres en col·laboració amb l’ACA. 

 
5.- Proposta acceptada que s’estudiarà i que, si s’escau, es realitzarà (sense la 

necessitat que passi pel procés participatiu ja que té un cost relativament baix) 

ÀMBIT SOCIAL 

 Promocionar el Parc Art. Es farà una actuació de millora de la senyalització que es farà 
de forma pactada amb els que ho han proposat.  

 Més trobades com la que es fa a la Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca. Ho hem 
notificat a les tècniques de la Biblioteca i intentaran fer-ne més per Nadal. 

 Més espectacles infantils, per exemple teatre cada 15 dies. Ho anotem i ho tindrem 
en compte però a partir del setembre es programa un acte infantil mensual.  

 Més informació quan es canvien les senyalitzacions dels carrers. Ho intentem fer i 
ho millorarem.  

 Més presentacions de llibres. A partir del setembre hi haurà una presentació de llibre 
mensual. 
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 Arreglar el taller orquestra. Ho anotem per tenir-ho en compte i anar-ho treballant amb 
els tècnics que gestionen els equipaments públics.  

 
ÀMBIT TERRITORIAL 

 Sortint del carrer llagostera direcció Rambla 11 de setembre la visibilitat dels vehicles 
que venen és nul·la degut a dos arbustos que hi ha a la part esquerra davant del bloc 
de pisos n°17 de la Rbla. Proposo treure els dos arbustos per evitar possibles 
accidents per falta de visibilitat. La Policia Local s’ho ha anotat i estudiaran la 
possibilitat de treure els arbustos per millorar la visibilitat. 

 Manteniment i neteja de la zona Grup Sant Josep (jardins, tanques, escombraries, 
enllumenat, escales, carrers,...). L’àrea de Via Pública ho té anotat i ho intentarà 
millorar. 

 Neteja dels embornals dels carrers, els de Francesc Macià estan plens de sorra i 
herbes. Ho anem fent periòdicament a diversos punts del poble però quan hi ha un punt 
on està molt col·lapsat i fem actuacions concretes. Passarem a mirar-ho i si fa falta ho 
farem.  

 Carretera La Bisbal: encreuament del passeig Firal és molt urgent posar un stop i 
repassar el pas de zebra. Si entenem bé el punt al qual s’està fent referència, aquesta 
actuació ja s’ha fet el mes de juny d’aquest any. 

 Carrer Francesc Macià: jardins mal cuidats, bancs trencats, només hi ha una 
paperera, els cotxes han fet un segon camí per la zona del parc.   
S’està analitzant la situació de jardineria en global per trobar una nova empresa de 
manteniment dels espais de forma més decidida i fent-hi una aposta més potent. Estem 
treballant en la solució del manteniment dels sistemes de reg que fan que els jardins no 
estiguin en perfecte estat. 
 
 

6.- Propostes que no es poden realitzar (s’especifiquen les raons polítiques i/o tècniques 

i/o legals) 

ÀMBIT SOCIAL 

 És molt trist que un poble com Cassà no disposi d'ambulància i s’hagi d’esperar 
ambulàncies d'altres pobles per tal de socórrer els nostres convilatans. El servei 
d’ambulàncies és gestionat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la 
Generalitat de Catalunya i no depèn dels municipis. La base més propera a Cassà es 
troba a Llagostera i dóna servei a tota la zona del voltant. Cal tenir en compte que 
Cassà compte amb un CAP obert les 24h del dia.  

 Fer un museu del suro a Cassà. És una qüestió molt debatuda i que finalment s’ha 
descartat ja que Palafrugell té la seu principal del museu del suro i és un Museu 
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Es considera que desdoblar aquest 
museu no té sentit ja que perd força. Cassà està amb col·laboració constant amb el 
Museu del Suro de Palafrugell i intentem que el nostre poble i la seva història hi sigui 
sempre representada i també comptar amb les exposicions itinerants que ens 
ofereixen. 

 Servei de recollida d'animals abandonats (una protectora). No és obligació del 
municipi comptar amb una protectora. En canvi, sí que hi ha un servei de recollida 
d’animals abandonats. Es considera que aquesta necessitat ja està coberta.  

 També dotar la Biblioteca de més personal (titulat i motivat) per tal de poder portar a 
terme activitats tals com Bibliopiscina, mediació amb les biblioteques escolars del 
municipi, etc. Creació d'una Biblioteca Infantil en un espai diferenciat de la Biblioteca 
actual, però amb 35000 € és quasi impossible. Així doncs amb pressupost per fons i 
un nou bibliotecari en plantilla (ni que fos a mitja jornada) crec que la Biblioteca 
experimentaria una gran millora i per tant bon servei de cares als cassanencs. Referent 
al personal, les propostes no poden afectar al capítol de personal de l’Ajuntament. 
Referent al fons, la proposta ha estat acceptada per anar al taller participatiu.  

 Cobrir el servei de neteja de la llar del mesos de juliol i d'agost durant el casalet. La 
normativa municipal estableix que totes les associacions amb ànim de lucre o 
empreses privades que utilitzin espais públics han d’assumir la neteja dels 
equipaments usats. A banda, les propostes no poden ser subvencions.  
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 Fer el ball dels carrosses per la Festa al col·legi la Salle, un lloc més petit. Amb 
carpa però obert pels laterals i amb tarima per lliscar millor. Era més acollidor. Abans 
de la Coma prefereixo el Pavelló Polivalent però per la gent gran queda lluny. No és 
possible fer-ho a la Salle perquè la infraestructura que s’ha d’habilitar no pot complir 
algunes de les mesures de seguretat requerides.  

 Fer una escola de ball. Es considera que Cassà ja té coberta l’oferta formativa en 
l’àmbit de ball amb les propostes privades que hi ha. 

 Més vigilància nocturna. La plantilla de la Policia Local és l’adequada per cobrir les 
necessitats del poble. Segons una notícia que va sortir al Diari de Girona el 25 de juliol, 
Cassà de la Selva és el segon municipi gironí amb menys probabilitat que es produeixi 
un robatori (http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/22/vidreres-lloc-catalunya-
hi-ha/795197.html).  

 Que vinguin els Monster Truck o un espectacle de cotxes. Aquests espectacles no 
compleixen els requisits legals exigits per realitzar amb seguretat els esdeveniments 
d’acord amb la normativa municipal. 

 Millorar l'equipament de la deixalleria municipal perquè no fos només un lloc on anar 
a llençar les escombraries, sinó també un lloc on poder recuperar i reutilitzar els 
objectes que els altres no volen. Es podria tenir un espai amb aquest fi i que quan els 
usuaris anéssim a la deixalleria informéssim al tècnic/a de la deixalleria que portem 
objectes que es poden reutilitzar i es posessin en aquest nou espai. A la deixalleria de 
Llagostera, per exemple, tenen un espai on hi pots deixar els llibres que no vols i 
agafar-ne algun dels que hi ha, si t'interessa. És una proposta molt interessant però no 
es pot tirar endavant perquè la deixalleria de Cassà no disposa d’espai suficient per 
emmagatzemar els aparells i altres objectes que podrien ser reutilitzats. La deixalleria 
està quedant petita i de fet ja fan falta altres coberts per als aparells elèctrics però no hi 
ha espai suficient. 

ÀMBIT TERRITORIAL 

 Piscina per a gossos. Es considera que les necessitats per als gossos ja estan 
cobertes amb els espais per a gossos. Ara és qüestió d’acabar d’adequar aquests 
espais. 

 Fer més gran l'espai per autobusos a la zona de l'institut. Solució de treure les 
jardineres que separen el carrer per tenir més espai i no dificultar el pas dels vehicles 
quan estan estacionats. Després de comprovar-ho amb el centre escolar es considera 
que l’espai ja és suficient. 

 Ballar el perímetre de la Pineda Fosca per tenir cura del paratge ja que hi ha actes 
incívics i tothom l'utilitza. Les famílies que són usuàries deixaran de venir perquè l'espai 
no es pot compartir amb determinades persones. Es considera que per tenir cura del 
paratge es poden prendre altres mesures com elaborar un reglament d’ús de l’espai i 
millorar el paratge. Tot i així, aquesta proposta s’ha d’anar treballant al llarg de la 
legislatura. 

 Posar semàfor al pas peatonal de la carretera provincial, entrada/sortida de Cassà 
el que hi ha a la sortida després de la benzinera. Aquest tema no ha quedat resolt amb 
la solució aportada fins ara. De moment des de l’actuació que s’ha fet no hi ha hagut 
més accidents i es considera que la solució ha funcionat.  

 Que no aparquessin cotxes a sobre de les voreres de la carretera provincial. Jo 
només deixaria aparcar al costat del nucli antic. D'aquesta manera, la gent podria 
passejar tranquil·lament sense esquivar cotxes aparcats a sobre la vorera. 
Els cotxes poden aparcar al Caprabo o els altres. No és factible treure tots els 
aparcaments del carrer Provincial ja que es redueixen masses places d’aparcament 
que no es compensen amb les opcions d’altres aparcaments públics que hi ha. De 
totes maneres aquest és un tema que es treballarà durant el mandat per intentar trobar-
hi una solució.  

 Col·locar banda rugosa al carrer Josep Trueta amb intersecció carrer Poeta 
Machado per tal que els vehicles es vegin obligats a respectar el senyal de stop. (Que 
infinitat de vehicles no compleixen i és un encreuament perillós). L’opció ja s’ha 
estudiat però no és factible perquè quan els vehicles passen per la banda rugosa fan 
molt de soroll i acaba alterant la tranquil·litat dels veïns. La Policia Local no considera 
que sigui un encreuament perillós i no és un punt amb una elevada sinistralitat.  

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/22/vidreres-lloc-catalunya-hi-ha/795197.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/07/22/vidreres-lloc-catalunya-hi-ha/795197.html
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 Pintar les façanes d'habitatges que estan deteriorades perquè el poble es vegi més 
net. Si es posen plantes als balcons, millor. No és competència de l’Ajuntament pintar 
les façanes dels habitatges. En tot cas, l’Ajuntament pot atorgar subvencions per 
incentivar als ciutadans a fer aquestes actuacions. Enguany s’ha ampliat una línia de 
subvencions que atorga 15.000 euros a repartir entre tots els que rehabilitin les llars. 

 Prohibit dràsticament aparcar el cotxe davant de la porta principal del Centre 
Recreatiu.  No és una actuació que tingui un cost econòmic. 

 El carrer de la Via, a l'alçada de la zona més comercial, fer-lo d'una sola direcció o 
zona blava per disminuir una mica el volum de cotxes  o treure'n partit. El volum de 
cotxes que hi ha en aquest punt no es considera incontrolat i no es veu la necessitat de 
fer-hi cap actuació d’ordenació del trànsit. Referent a la zona blava, no es percep la 
necessitat de posar-la en aquest punt ja que no hi ha problemes d’aparcament.  

 Proposar lloguer d'habitatges turístics per obrir a la població. No és competència de 
l’Ajuntament obrir habitatges turístics.  

 Asfaltatge del pàrquing públic de davant de l'autoescola. No és possible perquè el 
pàrquing no és propietat de l’Ajuntament. 

 Millorar la senyalització horitzontal del tram del carril bici de la rotonda de la carretera 
de Caldes per seguretat dels ciclistes i conductors. Pintar de color verd tot aquest tram, 
igual que el tram que ve del carrer Ferrocarril. No és un carril bici, és un pas per a 
vianants. Hi ha un tram pendent d’urbanització i per això és estret de moment.  

 Carril bici direcció llagostera primer pont que travessa la Carretera. Proposo 
protecció alta perquè grans i petits puguin fer el carril bici sense perill de caure per dalt 
o per baix. Hi ha un forat entre la balla i el pont, i un petit hi pot passar fàcilment pel 
forat. És una infraestructura de Carreteres que no és competència de l’Ajuntament. La 
tanca de seguretat és prou segura segons els tècnics de Via Pública.   

 Fer un parc infantil a la plaça de la Coma. El parc infantil es proposa de fer a la plaça 
de Ca la Marcela ja que és impossible fer-lo a la plaça de la Coma perquè xoca amb el 
projecte arquitectònic vigent i amb la planificació actual de la plaça. 

 Recuperar la font de la plaça de la Coma o crear-ne algun altre de similar que ens 
diferenciï. No es pot recuperar la font de la plaça de la Coma degut a criteris tècnics. 
Tot i així, es pot fer algun parc o espai verd agradable a la zona de ca la Marcela, 
propera a la plaça de la Coma. 

 
7.- Proposta descartada perquè no compleix els requisits establerts a la butlleta o al 
formulari 

ÀMBIT SOCIAL 

 Per potenciar l'esport dels infants/adolescents de Cassà i per tant, el correcte 
desenvolupament infantojuvenil, es podria subvencionar part de les quotes dels 
esports en instal·lacions públiques (piscina, gimnàs, futbol...) per a nens i nenes 
menors residents a Cassà de la Selva. Les propostes no poden ser subvencions; a 
banda que els clubs esportius ja reben subvencions de l’Ajuntament, igual que els 
equipaments públics són gestionats pel consistori que és qui assumeix el cost d’aquest 
servei. 

 Que es destinin part d'aquests diners amb ajudes per a pares i mares cassanencs de 
fills de 0 a 3 anys. Les propostes no poden ser subvencions. Actualment l’Ajuntament ja 
assumeix una part de les despeses de la Llar d’Infants, a banda que també 
s’estableixen diverses possibles bonificacions en les taxes. 

 Menjador de la Llar d'Infants subvencionat. Les propostes no poden ser subvencions. 
Tot i així, cal destacar que aquest curs el preu del menjador de la Llar d’Infants s’ha 
rebaixat. Per altra banda, actualment l’Ajuntament assumeix una part de les despeses 
de la Llar d’Infants i s’estableixen diverses possibles bonificacions en les taxes. 

 Facilitats econòmiques a la piscina coberta per gent amb informes mèdics que 
recomanin utilitzar la piscina. Les propostes no poden ser subvencions però s’estudiarà 
aquesta proposta per tal d’analitzar la viabilitat de posar-la en marxa.  

 Pagar les indemnitzacions pendents al personal. Les propostes no poden ser 
particularistes a banda que l’Ajuntament de Cassà no té constància que hi hagi cap 
indemnització pendent de pagar al personal. 
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ÀMBIT TERRITORIAL 

 Que l'Ajuntament es faci càrrec dels costos que representa la construcció d'un 
desaigua al carrer Rosselló perquè representa una despesa molt important pels tres 
veïns afectats ja que la nostra economia està molt afectada. Ho demano en nom meu i 
dels altres veïns. Les propostes no poden ser particularistes. 

 

8.- Propostes descartades degut a pressupost insuficient 
 
ÀMBIT SOCIAL 

 Projecte integral d'atenció i millora de la qualitat de vida de les persones: Oficina 
d'Atenció Municipal de la Gent Gran.   

 Proposo la creació d'un casal social i cultural popular on s'hi realitzin cursos 
relacionats amb la cultura i la llengua, petits concerts i on es disposi de servei de bar. 

 Adequar la piscina d'estiu amb un bar en condicions.  

 Arreglar la piscina perquè és vella i l'aigua deixa de ser neta ràpidament.  

 Equipar una sala de les existents amb un sistema de projecció digital, ara mateix 
imprescindible per poder veure cine. 

 Podria haver-hi un centre comercial amb botigues de tots els àmbits (roba, 
alimentació...). 

 Pressupost per dissenyar i implementar un projecte educatiu de millora de l'anglès 
al llarg de l'escolarització primària dels alumnes de Cassà: maleta pedagògica amb 
material i auxiliar d'anglès. L'aportació que es consideri tenint en compte que el cost és 
de 4500 euros per curs i centre. Requereix una aportació econòmica constant i que no 
es pot executar només amb una actuació aquest any. 

 Camp d'atletisme i pista d'atletisme. 

 Ludoteca: espai on conciliar la trobada de tots els infants, nens, adolescents... 
Residents a Cassà i a través del joc i lleure, facilitar la cohesió social i convivència. 
Proporcionar un espai que cobreixi la funció d'activitats extraescolars i espai d'oci i 
lleure, evitant que la Biblioteca esdevingui un espai de joc. 

ÀMBIT TERRITORIAL 

 Construcció de la rotonda al carrer Castellflorit.  

 Millorar l'accessibilitat de l'ajuntament vell amb un ascensor.  

 Soterrar la línia de llum del carrer Pompeu Fabra.  

 Canalitzar un tram del torrent que passa pel costat del magatzem de la brigada 
municipal d'obres. 

 Fer una rotonda a la carretera per anar a d'urbanització Riera Seca. No posar tants 
senyals que dificulten l'entrada i sortides de la gent de la zona. No és problema dels 
que vivim en aquesta zona, ja que ara per anar la gasolinera haig de donar la volta a 
mig poble, igual que si vinc d'allà, ja no es pot girar. 
 


