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El següent document conté totes les propostes que els vilatans i vilatanes de Sant 
Pol de Mar van formular en la fase inicial de recollida de propostes pel Pressupost 
Participatiu 2020.

Aquestes han estat classificades segons la regidoria o àmbit que correspongués i els 
tècnics de l’àrea les han validat en base als criteris que s’especificaven a les bases de 
participació.

Els criteris eren generals (que siguin viables legalment i tècnicament, de 
competència municipal i d’interès general) i econòmics (que siguin viables 
econòmicament, amb un límit econòmic per proposta i que no estiguin ja previstes
com a despesa ordinària o inversió de l´ajuntament). 

Un cop fet aquest filtratge, s’han classificat les propostes segons la seva tipologia: 
relatives a inversions, principalment obra públic, o a despesa corrent (serveis com 
ara cursos, tallers, programacions culturals, etc.)

Recordem que la reserva pressupostària en aquesta primera edició del Pressupost 
Participatiu és de 100 mil euros, 80 mil dels quals es reserven per a les propostes 
guanyadores en concepte d’inversions, mentre que els 20 mil euros restants són per 
a les propostes guanyadores considerades com a despesa corrent.

En el cas de les propostes que no han estat validades, s’hi inclou una explicació 
justificativa.
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Núm. 

Proposta
PROPOSTES DE CULTURA

S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

217

A) CAN Sant Pol de Mar: Centre d'Art i Natura Autogestionat

================================================================

Sant Pol és una vila que tradicionalment ha estat refugi d'artistes i creadores d'arreu. L'entorn natural privilegiat de la nostra terra forma part de la seva inspiració creativa. La proposta és 

crear un espai de trobada d'artistes i investigadores d´arreu del món, que els permeti una residència temporal que promogui la creació i l'intercanvi entre elles. Ja existeixen centres 

d'aquest tipus al nostre país. Ens inspira, per exemple, el CAN Farrera de Pallars (https://farreracan.cat).

Entenem que aquest projecte té diferents fases i caldrà: 

1) disseny de viabilitat de la proposta

   * definició 

   * cerca de finançament (internacional)

   * establir nucli impulsor del projecte

2) cerca i habilitació d'un espai adient

3) promoció

B) Centre d'Investigació d'Arts Escèniques

================================================================

Promoure un espai de trobada, intercanvi, innovació i creació artística en les disciplines de dansa, teatre, música, circ... obert al poble, amb especial èmfasi en la relació entre diferents 

inquituds, procedències i edats.

C) Ateneu de Fabricació

================================================================

La fabricació digital mobilitza els interessos d'adolescents i joves. Aquest és un col·lectiu que té poques ofertes culturals, formatives i d'oci al nostre poble. Seria molt interessant dedicar 

part d'aquest pressupost participatiu a elaborar una proposta de centre orientat a la fabricació digital. 

Ens agradaria que no només contemplés la part digital, sino que també fos un espai on tinguessin cabuda els perfils més artesans (ferrers, fusters, cermistes, lampistes, teixidors,...). I que 

a més serveixi de vincle entre l'institut i aquests professionals.                                                                                                                              

==================================================================

D) Centre de mar per infants i joves

NO

A - El cost de la proposta supera el pressupost disponible

B - El cost de la proposta supera el pressupost disponible

C - Proposta inconcreta que requereix més informació per a pressupostar-la

D - El cost supera el pressupost disponible

Ens agradaria que a Sant Pol hi hagués un espai habilitat que permetés l'exploració, l'esport i el gaudi del mar per part dels nostres infants i joves. La zona de la Platjola, un cop aquesta 

sigui enderrocada, pot ser un bon lloc on obrir un centre d'aquestes característiques, amb materials i educadors.
NO Ja forma part de les accions previstes per l'Ajuntament

214 Mes oferta cultural en general i pels mes petits especialment NO Proposta inconcreta, tot i que l'Ajuntament ja programa oferta cultural infantil

213

 fer propostes de teatre o espectacles infantils de QUALITAT un cop al mes (minim)

- tenir disponible una sala (a les escoletes o similar) on hi hagi un espai lúdic per la canalla

- fer propostes educatives complementaries: tallers de tecnologia, de màgia, d'ilustració, cinema infantil i juvenil, etc. + cultura

SI/NO L'espai lúdic ara mateix no és viable per la situació de Covid.

204
Un local per les dones de la Vallalta.

Utilitzar més centro esportiu.
NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.

197 Local per les dones de la Vallalta per a la pràctica del Yoga i altres activitats. NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.

183
Habilitar millor l'Aula de dansa de les Antigues Escoles, sobre tot la segona sala per poder oferir més ventall de classes de diferents tipus de dansa i també a la gent gran.Promocionar més 

( amb més oferta d'horaris) la pràctica del ioga i altres disciplines que milloren la salut física i mental, per totes les edats,

 Plantejar una oferta d'Escola de Música.

NO
Les antigues escoles estan ocupades actualment pels cursos de batxillerat de l'institut. L'escola de música es 

planteja poder recuperar-la dins d'algun altre equipament.

164 Creació d'una escola de música dansa i arts plàstiques municipal SI Tot i que ara mateix no és viable per la situació de Covid.

153
Sala Polivalent: adequar-la novament com era abans, un espai més acollidor, més ben il·luminat i sonoritzat, amb una tarima on es puguin fer concerts de petit format i altres actes 

culturals sense la fredor glacial que té ara l'espai.
NO No viable tècnicament per donar cabuda a tot el tipus d'activitats que s'hi fan actualment

141
Augmentar la proposta cultural mitjançant progames o cicles d'art que incloguin diferents arts: cinema, dansa, teatre, arts plástiques (Museu).  Un local per a l'asociació de les Dones de la 

Vallalta.
 SI/NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.

127 Un local per a l'entitat de Les Dones de La Vallalta. NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.
125 Un local per a l'entitat de les Dones de La Vallalta. NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.
121 l'escola de música torni a funcionar a les antigues escoles. SI Tot i que ara mateix no és viable per la situació de Covid.

120
- Una biblioteca més complerta, amb més exemplars, poso com a exemple la de Canet de Mar.

- Una oferta d'activitas de lleure o extraescolars per als nens i joves encara que no estudiin a l'escola municipal per poder passar temps de lleure fora d'horari escolar amb altres nens.
NO La biblioteca no es pot ampliar. Les activitats de lleure ja són obertes a tothom

113 Activitats culturals pels nens com: aula de dansa, aula de música i de pintura SI Tot i que ara mateix no és viable per la situació de Covid.
93 Promocionar el teatre i el cinema: col·laborar al menys en un parell obres teatrals a l'any (pròpies o de fora), i oferir al menys una sessió de cinema al mes durant tot l'any. SI
74 Un premi literari per fomentar l'escriptura creativa. NO Sant Pol ja participa a la Mostra literària del Mareseme
44 Locals socials per a les entitats del poble que els puguin necessitar per desenvolupar les seves activitats NO Ja forma part de les accions previstes per l'Ajuntament
39 Un local d'ús exclusiu per a Dones de la Vallalta per a fer les seves activitats. NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.
38 Un local d'ús exclusiu de Dones de la Vallalta per a fer les seves activitats. NO Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.
30 S'ha d'invertir molt més amb cultura a nivell general .És un poble que hi està d'esquena . NO Proposta inconcreta
20 Cinema a la fresca a L estiu cada mes NO ja està previst
19 Cinema a la fresca ( mes sovint) NO Ja està previst
18 Una escola de música. És molt necessària a Sant Pol. SI

17

programació cultural de cinema i teatre de manera més continuada.

Un espai fixe per l'associació de les dones de la Vallalta.

Més tallers culturals

Que continuï la Festa Major d'estiu i d'hivern, el Carnestoltes al carrer i totes les festivitats del calendari.

NO Proposta inconcreta / Un local d'ús exclusiu per a una sola entitat defuig l'interès general.

Un autocine a l'aparcament dels garrofers NO No viable tècnicament

Núm proposta PROPOSTES D'EDUCACIÓ
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

213 - No utilitzar els espais de l'escola Sant Pau per fer-hi cap edificació per cap altre centre. Actualment l'espai ja és molt limitat. NO Proposta que no requereix despesa econòmica
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164
Equipar l'institut-escola d'una aula de música amb suficients instruments per a tot l'alumnat per realitzar la pràctica instrumental.

Equipar un laboratori STEAM .
NO No és de competència municipal

116 Un institut digne!!! NO Ja s'està treballant perquè així sigui
27 Vull que es destini a la llar d'infants NO Proposta inconcreta
24 Vull que es destini a la llar d'infants, sobretot en educadores per tal de donar un servei de qualitat a les famílies. NO No viable legalment o tècnicament
23 A la llar de infants , educadoras NO No viable legalment o tècnicament
22 Vull que es destini a la llar d'infants. En educadores, material i millores de la llar. NO Proposta inconcreta/No viable tècnicament
20 construir un institut NO Ja s'està treballant perquè així sigui
19 Construcció del nou institut NO Ja s'està treballant perquè així sigui

Núm proposta PROPOSTES ESPORTS
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ?

219 Espais verds amb camp de fútbol. Piscina municipal. NO El cost supera el pressupost disponible

218
Un camp de futbol 7 en el que els nois i noies puguin jugar durant tot l'any. No disposem d'equipaments esportius per als joves. També un camp de bàsquet. Son dos jocs als que 

majoritàriament els joves de Sant Pol juguen
NO El cost supera el pressupost disponible

214 La pista de futbito del club nautic oberta tot l'any per jugar NO No és viable tècnicament perquè la pista no pertany a l'Ajuntament

213
- Deixar SI US PLAU la pista de la punta lliure de barques tot l'any i que estigui convenientment neta i disponible a l'ús.

- No utilitzar els espais de l'escola Sant Pau per fer-hi cap edificació per cap altre centre. Actualment l'espai ja és molt limitat. NO
1) No és viable tècnicament perquè la pista no pertany a l'Ajuntament.

2) Proposta que no requereix pressupost per a la seva execució.

212
Nou parc de barres adequat a les necessitats dels joves, terra de caucho i més circuits per poder fer exercici ja que l´actual s´ha quedat petit i deixa molt que desitjar en comparació amb 

parcs com els de la Barceloneta o sense anar més lluny Canet de Mar.
SI

195

Us fem una proposta que ens agradaria dur a terme nosaltres mateixos amb la vostra ajuda, ja que fa molt temps que la tenim pensada, té també a veure amb Medi Ambient.

Regata Pirata Reciclada:

Seguint el model de la cursa de carretons que s'havia fet a Sant Pol, està dirigit a menuts/families i colles.

Es tracta que cada colla crei la seva propia barca amb material reciclat, per fer-ne ús i competir el dia oportú a la Regata Pirata Reciclada.

El pla seria fer 2 sessions pels participants amb 2 setmanes de diferència.

La primera trobada serà un taller que servirà per educar sobre el reciclatge, i donarem idees sobre quins materials i les maneres de combinar-los que existeixen per construir una barca, 

aixi com les normes del joc.

Es premiarà la creativitat, treball en equip, etc.

La segona trobada seria ja a la regata, platja de les Barques, i es tractaria d´un circuit mes aviat curt fins la boia i tornar. Ho plantegariem com qualsevol altre cursa, cada colla escollirà el 

seu nom.

Estariem encantats, si fos del vostre interés, explicar en més detall i desenvolupar aquest projecte amb vosaltres, per veure com podem portar aquesta idea endavant. En Dominic, el meu 

company és especialista en disseny i sostenibilitat, I jo treballo en turisme per una empresa internacional molt avocada al turisme sostenible.

NO
Proposta d'activitat puntual que no s'ajusta a la finalitat d'un Pressupost Participatiu i que es pot plantejar 

directament a la Regidoria d'Esports per estudiar-ne la viabilitat.

167

Sant Pol de Mar hauria de fomentar més la pràctica i l'accés dels seus veïns als esports nàutics ecològics (sense motor). 

Es lamenta la manca d'un espai -no gestionat per entitats o club, sinó gratuït i democràtic- on tots aquells que voldrien practicar aquests esports i disposin del material per fer-lo tingui la 

possibilitat (almenys durant una part de l'any, la més adient a la seva pràctica) de deixar les seves eines esportives com ara: taules de paddle-surf, de wind-surf, caiacs, etc. 

Un espai a prop de la platja on es puguin deixar aquestes eines esportives sense la necessitat de moure-les cada vegada que es vulguin fer servir (sovint utilitzant, pel seu desplaçament, 

mitjans de transport a motors (com ara cotxes o furgonetes), l'ús dels quals no és coherent amb l'esperit d'aquests esports out-doors, respectuosos amb el medi ambient.

La creació d'aquest nou espai afavoriria, a més, la pràctica esportiva per parts d'aquells ciutadans que, fins ara, no s'han decidit a exercir-la per la mateixa manca d'aquesta possibilitat.

NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

162 Fomentar la creació de la "via verda" amb comunicació amb els tres pobles de la Vallalta. NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.
161 Nou mobiliari calistenic (barres per fer exercici) SI
159 Noves barres al parc del litoral. SI
158 Noves barres al litoral en bones condicions SI
157 Parc de barres de calistènia (parc del litoral) SI
156 Noves barres al litoral en bones condicions SI
155 Parc de barres calistenia. (Litoral) SI
150 Parc de barres de calistenia SI
147 Millorar les barres de calistenia del parc del litoral. SI
146 En el parque de lirotal hay que cambiar la barras de calistenia, ya son muy viejas y llevan mucho ahi que no la cambian, estaria bien poner una nuevas. SI

142
construcción de caseta de o escuela de Deportes náuticos en la playa o cerca donde se podrán impartir clases de diferentes deportes acuáticos que se practican en la Vila, así como la 

enseñanza de las artes de pesca y reconstrucción de barcas o redes a nivel artesanal.
NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

137 Habilitar un camp de futbol sala operatiu durant tot l'any per als joves i nens de Sant Pol de Mar NO F
136 Ampliar i millorar el parc de calistènia (street workout) del Parc del Litoral. SI
135 Ampliar i millorar el parc de calistènia (street workout) del Parc del Litoral. SI

132
Construir una zona estable o de temporada on es poguessin deixar lligats a la platja caiacs, padel surf, windsurf,...aquest tipus d' embarcacions. Creiem que seria molt bo per tothom del 

poble i que faria crèixer els esports a la platja per a totes les edats i especialment pels joves santpolencs.
NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

131 Recuperar xiringuito platja la Platjola com base nàutica municipal NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.
126 Cal una zona d'oci pels infants i jovent. Una zona esportiva a l'aire lliure: bàsquet, futbol, skate, patins i també per fer exercicis. NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.
122 Fer base nàutica pública,per poder guardar i endreçar kayaks,padels...etc a l'antic xiringuito la Platjola. També es podrien ubicar s la riera... NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.
119 Noves barres SI

118
Noves barres al parc del litoral

Canviar el terra de la pista de la punta ja que està molt gastat
SI/NO La pista de la punta no és de titularitat municipal

116
Una pista exterior de bàsquet oberta tot l'any

Equipaments esportius (no futbol) destinats a adolescents( a partir de 12 anys)
NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

92 Una piscina coberta per gent gran joves i nens NO El cost supera el pressupost disponible
91 Estaria molt bé que el poble tingués una piscina municipal NO El cost supera el pressupost disponible

82
Construcció d'una estructura a peu de la platja de les barques per la col.locació de Kayaks, taules de paddle surf i/o varis similars; amb un sistema de seguretat senzill i sense quasi 

manteniment.
NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

65 Proposo una piscina i un gimnàs municipal. I també un carril bici per el poble o per a les afores. NO El cost supera el pressupost disponible. El carril bici no és viable tècnicament.

49
Mi propuesta aplica también al Deporte al comunicar el pase para caminar y correr, o desplazarse entre los pueblos y conectar Canet, Sant Pol y Calella para quienes no utilizar coche y 

apuestan por transporte ecológico (bici, patinete), y la Salud por la disminución de riesgos de incidentes sobre las vías del tren.
NO L'àmbit d'actuació no és de competència municipal

33 Piscina municipal NO El cost supera el pressupost disponible
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32 Instal.lacions esportives ( gimnas) com n' hi ha tots els pobles NO El cost supera el pressupost disponible
31 Una piscina municipal NO El cost supera el pressupost disponible
28 Piscina municipal. NO El cost supera el pressupost disponible

26
Bike Park, ampliació d àrees de joc al parc litoral per a nens i nenes (tipus Parc Malgrat) , carril bici Sant Pol, - Sant Cebrià, área joc a la Platjola, alliberament de la pista de futbito del 

nàutic
NO Ja s'hi està treballant. La pista del nàutic no és de competència municipal.

21

Piscina Climatitzada: tant per gent gran que la necesita per salut-rehabilitacions- petits que aprenen a nedar i han de desplaçar-se a Calella per aprendre o simplement per els qui els 

agrada practicar aquest esport.

 Suggereixo aquesta solució:

El club de la Riera ja disposa de piscina (la instal·lació hi es) i durant els mesos de fred dubto que algú la faci servir. Es tractaria d´arribar a un acord amb ells per tal d´acondicionar-la 

(l´Ajuntament amb una coberta de posar per l´hivern treure-la a l´estiu i climatitzar-la) i que la deixessin disfrutar amb alguna cuota als usuaris, no gaire gran durant aquets mesos de fred -

mes o menys un curs escolar- i al estiu nomes pels socis...

NO
La piscina supera el pressupost disponible. El club de la Riera és un espai privat sobre el què l'Ajuntament no hi té 

competència.

20

1) Crear una xarxa de camins verds/rutes senyalitzats i adequats per la població i si poden comunicar amb les poblacions colindants sería genial i sobretot adequar un camí/passeig que 

comuniqui amb Canet de mar,

2) la construccio d un rocodrom,

3) ampliar els mòduls I fer un skateparc, 

4) crear un circuit amb desnivells per bicicletes, 

5) crear una base nàutica accessible per la gent del poble amb preus assequibles de lloguer de material cursos de vela kayac windsurf etc.,

6) realitzar una pedalejada popular per nens i pares

SI/NO

1) Malgrat que l'Ajuntament no té competència fora del municipi, ja existeix un projecte de via verda.

2)SI

3) SI

4) SI

5) Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

6) Activitat que no requereix despesa

19 construcció d'un rocòdrom SI
17 Una piscina municipal coberta i descoberta i un gimnàs NO El cost supera el pressupost disponible
16 Una pista d'atletisme NO El cost supera el pressupost disponible
13 Recuperar la pista de futbol sala de la punta per el seu ús esportiu durant tot l'any. NO No viable tècnicament, ja que no és municipal

10
Dotar d'un espai per a que la gent jove del poble pugui practicar esport de forma regular en condicions. Les porteries del Sorli Discau no son suficients i desde que van ocupar el parc del 

litoral no s'ha restituit tal espai com s'hauria.
NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

216 Base Nàutica Municipal NO Ja forma part de les actuacions previstes per l'Ajuntament.

Núm proposta PROPOSTES DE JOVENTUT
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

217
Centre de Mar per Infants i Joves Ens agradaria que a Sant Pol hi hagués un espai habilitat que permetés l'exploració, l'esport i el gaudi del mar per part dels nostres infants i joves. La 

zona de la Platjola, un cop aquesta sigui enderrocada, pot ser un bon lloc on obrir un centre d'aquestes característiques, amb materials i educadors.
NO

Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat i s'està treballant en la creació d'una base 

nàutica.
189 Sala per a activitats infantils com ara festes d'aniversari o altres activitats (actualment no hi ha cap lloc on poder celebrar res els mesos d'hivern). NO Ja es poden sol·licitar espais municipals a petició de la ciutadania.

153
Espai municipal de Coworking: Habilitar un espai (Ca l'Arturo, Antigues escoles o altres) on, prèvia reserva, es pugui anar a fer treball individual silenciós i una sala de treball en equip. 

Destinat tant a estudiants com treballadors que necessitin un lloc on anar a concentrar-se per fer feina. Que disposi de taules individuals separades, punts de llum, wifi i guixetes.
SI

19 ampliar gronxadors adreçats als infants en el parc de sota l'escola Bressol i eliminar els aparells de  fer gimnàstica en aquest espai. SI

14
Crear un espai lúdic cultural al parc del litoral amb jocs, endevinalles, identificació de flora i fauna a travès de totems on els nens puguin jugar, aprendre i gaudir del parc. També jocs 

musicals i sensorials de gran escala, actualment hi ha moltes opcions de parcs públics molt elaborats i pensats per a l´estimulació dels petits.
SI

129
Parc Infantil i juvenil a El Farell (on ara han posat el registre del clavegarem, on hi ha les taules de pingpong). S'hi pot posar taules, gronxadors, canastes... El que es pugui posar per gaudir 

tots els veïns.
SI

Núm proposta PROPOSTES MEDI AMBIENT
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

205

A la gestió forestal i de zones verdes no em sembla que s'apliquin criteris d'ecologia ni sostenibilitat. En el passat s'han practicat tales i podes massives i exagerades en la meva opinió, i 

l'ús de productes químics, verins i pesticides que maten insectes pol·linitzadors amb les subseqüents conseqüències, incloent el fet que poden acabar contaminant aigües subterrànies que 

acaben al mar, penso que és molt greu. Cal un replantejament i formació subvencionada dels professionals de jardineria en mètodes no agressius per al medi ambient (ex. permacultura, 

mètodes i productes naturals per a la cura de les plantes, gestió forestal sostenible, etc).

NO
No es tracta d'una proposta prou concreta que es pugui quantificar econòmicament per portar a terme. En tot, es 

poden discutir els criteris a seguir per part de Medi Ambient.

191
Neteja de l'interior dels contenidors d'escombraries situats a les dues entrades del cementiri. Col·locar papereres per les defecacions dels gossos a la zona del Pi del Soldat. Recollida de 

les restes de poda i caiguda de pins morts amb perill d'incendis.
NO

La primera proposta ja forma part de les accions previstes pel govern. La segona ja es pot executar per part de la 

Brigada. La tercera, ja forma part de les accions previstes pel govern.

189
Millorar l'accés a les platges entre Sant Pol i Canet.  Pla de sostenibilitat: revisió de protocols de gestió de natura i paisatge, projecte d'autosuficiència municipal (ex. municipalització de 

l'aigua), creació d'iniciatives que fomentin l'economia circular...)
NO La primera no és de competència municipal. La segona, ja forma part de les accions previstes per part del govern.

183
Promocionar l'agricultura ecològica a nivell local i incentivar-ne el consum posant punts de venda al poble, o aprofitant les botigues que ja tenim.

Millorar el servei de recollida de mobles i trastos vells a domicili.
NO L'Ajuntament ja porta un temps treballant en les dues propostes

160 Els veïns dels Garrofers demanen que es posin papereres a tots els carrers ja que, en l'actualitat, n'hi ha molt poques, basicament en la zona de la guarderia i a la plaça del mirador. NO S'exclou del pressupost participatiu perquè ja es pot fer sol·licitant-ho a Serveis Municipals

95 Dedicar-lo a parcs i jardins del poble, especialment a arreglar el sistema de rec del Parc del Litoral, ja que rega més els camins que la gespa. NO Malgrat que és una proposta poc concreta, el govern ja està treballant la millora de parcs i jardins
75 Dotar als contenidors de recollida de residus d'una palanca d'apertura amb els peus per minimitzar el contacte físic. SI
69 Soterrar les escombraries, i prohibir deixar-les a les voreres NO El cost d'execució supera la partida econòmica reservada al Pressupost Participatiu
64 La neteja assídua de la riera i la platja. Sempre està ple de plàstics que van a parar al mar NO  Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat
21 Contenidors de brossa orgànica pels horts urbans de Moré. NO No requereix despesa i ja s'està executant
12 Posar un o diversos punts de recollida d'oli domèstic usat, pel seu posterior reciclatge SI

9
Cuidar i, si fa falta sembrar de nou, els abres que estan molt malmesos. Teni cura del medi ambient i si convé arreglar els regs automàtics que hi ha instal·lats i estan fets malbé. N'hi ha a 

Fragata Numància i a l'avinguda dels Garrofers.
NO Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat

Núm proposta PROPOSTES POLICIA I MOBILITAT
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

187 M'agradaria molt que posséssiu càmeres als parcs on els gossos fan las seves necessitats per veure els seus amos quan no recullin les seves defecacions i així pugueu multar-los. NO
Les càmeres als llocs públics només estan justificades en cas de zones d'inseguretat ciutadana i, previament, ho ha 

d'autoritzar la Generalitat. Les defecacions o miccions dels animals no estan contemplats en els paràmetres 

d'inseguretat que autoritza la Generalitat.

162
Destinar l'espai de la Sènia per a aparcament públic, tots els dies de l'any. Si cal alguna limitació seria per donar preferència als residents.

Disposar de la màxima protecció per part de la policía, especialment en el control de les àrees fora el casc antic.
NO

En aquests moments no és viable utilitzar aquest espai com a pàrquing ja que la seva qualificaió urbanística no ho 

permet. Ja s'està treballant des del Govern municipal per iniciar els tràmits per poder fer un aprofitament d'aquest 

espai, ja sigui en forma d'aparcament o altres tipus de serveis/equipaments.
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160

Els veins dels garrofers part superior, també voldriem que el carrer Conxita Badia tornés a ser del sentit muntanya a mar, com ja era fa molts anys. És lamnentable que sempre haguem 

d'anar fins el cementiri per poder accedir cap el poble. Això propicia que molts veins del carrer Joan Coromines (per sobre del carrer Conxita Badia) baixin en contra direcció per no fer la 

volta, i que veïns del Conxita Badia també facin marxa enrera o vagin en contra direcció per baixar pel carrer Joan Coromines que fins a aquest punt és de doble sentit. Aquesta proposta 

és poc costosa economicament i crec que lògica i responsable amb els veïns.

NO

El canvi de sentit de les direccions del carrers no formen part de les actuacions per incorporar en el pressupost 

participatiu, ja que no suposa una despesa pressupostària i atès que els ciutadans poden sol·licitar-ho en qualsevol 

moment a través d'instància per tal que la Policia valori la idoneïtat del canvi proposat.

141 Ampliació del l'espai d'aparcament gratuït al poble. NO
Tot i que actualment els aparcaments ja són gratuïts per als residents a Sant Pol, la proposta és genèrica i 

inconcreta.
128 Més policia al carrer, més seguretat. NO Ja s'està portant a terme per part del govern. Aquest 2020 s'han incorporat 4 nous agents de policia.

124
Considero que hi ha molt perill d´accidents de trànsit a la intersecció que uneix les carreteres: la que ve de Can Villar, Sant Pol 2000, la de la N-II, la de l'autopista, i la del poliesportiu. Un 

simple mirall petit penso que no és la solució, els cotxes van molt depressa i de vegades no dona temps a incorporar-te.
NO

L'actuació sobre carreteres no és de competència municipal. De totes maneres, el govern ja està en converses amb 

Carreteres per exigir la millora d'aquest nus viari.

120

Des-aïllar els Garrofers: 

Quan els veïns de Sant Pol accedim al municipi per l'autopista, passem pel costat de casa als Garrofers, i hem de conduïr fins a la carretera nacional i fer com 1km més. És poc sostenible i 

pràctic, i abans no era així.

Per sortir dels Garrofers passa el mateix, som al costat de l'accés a la carretera/autopista i hem de fer tota una volta, quan abans, no era així.

Ens facilitaria molt els accessos i reduïria el perill del trànsit a les entrades passant per la creu del stop passat el camp de fútbol.

Els veïns del Turó de la Marina en canvi sí que poden accedir-hi directament.

NO

El canvi de sentit de les direccions del carrers no formen part de les actuacions per incorporar en el pressupost 

participatiu, ja que no suposa una despesa pressupostària i atès que els ciutadans poden sol·licitar-ho en qualsevol 

moment a través d'instància per tal que la Policia valori la idoneïtat del canvi proposat.

112 Connexió segura amb les poblacions veïnes pels vianants i ciclistes. NO L'Ajuntament no té competència sobre actuacions de carreteres.
102 Habilitar o ampliar un pas que permeti una millor mobilitat a peu i en bicicleta amb Calella i/o Canet de Mar. NO L'Ajuntament no té competència sobre actuacions de carreteres.
90 Mejora y aumento gratuito del aparcamiento para los ciudadanos de Sant Pol NO Ja s'ha començat a fer en aquest mandat. A més,  els vilatans de Sant Pol no paguen per aparcar a la vila.
89 Mejora y aumento gratuito del aparcamiento para los ciudadanos de Sant Pol NO Ja s'ha començat a fer en aquest mandat. A més,  els vilatans de Sant Pol no paguen per aparcar a la vila.
88 Mejora y aumento gratuito del aparcamiento para los ciudadanos de Sant Pol NO Ja s'ha començat a fer en aquest mandat. A més,  els vilatans de Sant Pol no paguen per aparcar a la vila.
87 Mejora y aumento gratuito del aparcamiento para los ciudadanos de Sant Pol NO Ja s'ha començat a fer en aquest mandat. A més,  els vilatans de Sant Pol no paguen per aparcar a la vila.

20
Incrementar el patrullatge policial per les urbanitzacions ja que no es veu cap vehicle policial mai concretament als Garrofers, més vigilàncies policials per la zona de Renfe. Facilitar una 

sortida directament dels Garrofers a la N-II, ja que cada vegada l'ajuntament ho posa més complicat per sortir i entrar, sobretot en les entradas i sortides dels escolars ja que queda tot 

col·lapsat. Poder anar amb bicicleta fins a Canet de Mar pel cami que talla al Parc del Litoral i que aquest continués.

NO
En el primer cas, ja s'ha incrementat el patrullatge ab la incorporació de nous agents al cos policial. En el segon cas, 

ja s'està estudiant una solució per part de l'Ajuntament. Pel que fa a la tercera proposta, el consistori no té 

competència sobre la carretera i els seus vials.

19
Ampliar el personal de seguretat ciutadana per donar una bona seguretat i atenció al poble. Fer accés peatonal amb semàfor per la carretera N-II connectant els Garrofers amb el centre el 

poble.
NO

Ja s'està portant a terme per part del govern. Aquest 2020 s'han incorporat 4 nous agents de policia. Pel que fa al 

semàfor, ja s'està en converses amb Carreteres per millorar la mobilitat a la zona.

14 Pavimentar el pàrquing de la zona 0 i de l´escola Sant Pau, i marcar els llocs d´aparcament, a vegades queden cotxes atrapats NO
En el primer cas, és un solar privat d'ús provisional. En el segon cas, l'aparcament dependrà del projecte del nou 

institut.

43 Major control i/o vigilància sobre les defecacions canines i els seus propietaris. especialment a la zona de la llar d'infants i a les rodalies de parcs infantils NO
Ja forma part de les accions previstes el fet d'augmentar la vigilància sobre els amos de gossos perquè compleixin 

amb la normativa.

Núm proposta PROPOSTES OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I FIRES
S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

219 Centre de Formació subvencionada. NO El cost de construcció supera el pressupost disponible
216 Nau per la brigada NO El cost de construcció supera el pressupost disponible

213
- fer una borsa per promoure l'activitat econòmica de tots els sectors dins de sant pol (no només comerços actuals sinó diferents tipus d'activitat: disseny, comerç de proximitat, activitats 

de lleure, etc)
NO Ja està previst

189
1) Noves places per a la neteja i manteniment de platges, riera, etc. 2) Servei d'assessorament per al comerç local (orientació i acompanyament per als negocis existents i per incentivar-

ne de nova creació). 3) Foment de xarxes de cooperació i iniciatives locals.
NO

1) Les platges i riera no són de competència municipal. 2) i 3 ) Ja formen part de les accions previstes per 

l'Ajuntament
162 *Promoure la imatge del poble, cuidant especialment les entrades a la població: jardins, rotondes. Entorn de Sant Pau. La riera. NO Ja està previst
142 escuela donde enseñar a hacer y practicar las antiguas artes de pesca, como reparar barcos de fibra de vidrio y madera, reparar redes,etc, etcetc NO El cost de construcció supera el pressupost disponible
128 Abans de fer taxes i tributs, preguntar a la gent o informar abans de fer pujades. NO Proposta que no requereix despesa econòmica per a la seva execució
120 Estaria bé que hi hagués més feina al poble i no haguéssim de buscar-ne fora, però això ja és només una opinió. NO Proposta inconcreta

114

ACTIVACIÓ DEL COMERÇ PER PART DE L'AJUNTAMENT.

Cerca de finançament.

Ingressos propis, impostos gestionats per l'estat i les CCAA, operacions de crèdit, subvencions de l'estat, les CCAA i la Unió Europea.

Necessitat de lideratge fort.

 Les autoritats  locals fortes i visionàries tenen un paper únic i poden ser les més efectives.

És, per tant, l'autoritat local que ha d'impulsar els esforços de rejoveniment de la gent dins dels seus límits.

 Cal un líder per impulsar el canvi, com ara un administrador de la ciutat o un arquitecte de la ciutat.

El canvi s'ha de planificar

 Es requereix una visió coherent per al desenvolupament. -s'ha de desenvolupar un pla que pot orientar el canvi juntament amb una guia de disseny.

 El pla ha de ser informat per les dades quan\ta\ves i qualita\ves per oferir una base eficaç i precisa.

Obtenir suport i acceptació de la comunitat

 Els residents, els minoristes locals, els líders del grup empresarial, han de par\cipar en el rejoveniment del comerç en general. La col·laboració i la consulta són elements essencials per al 

desenvolupament i implementació d'un pla eficaç. L'impuls per al canvi vindrà dels que afecta directament i els ofereix l'oportunitat d'interactuar.

Això podria ser el focus d'una nova campanya per tot el curs d'un mes específicament adreçat a l'objecte d'aquest informe que alberga els tallers públics, fòrums, mitjans de comunicació, 

la ràdio, el suport institucional, és a dir, la Diputació de la Generalitat.

Per realitzar aquestes intervencions, és imprescindible que s'identifiquin les barreres.

Aquí hi ha una sèrie de barreres:

 Augment de costos i despeses,

 Manca de col·laboració,

 Reducció del finançament per les autoritats locals,

 Reptes de govern,

 Llegat dels centres comercials fora de la ciutat,

 Espai urbà poc atractiu,

 Domini del cotxe,

 Manca de connec\vitat,

 La manca d'innovació,

NO
Proposta que no requereix despesa econòmica per a la seva execució / L'Ajuntament ja treballa per millorar la 

situació del comerç a la vila

93 Oferir facilitats a tothom que vulgui obrir un comerç o un espai social al municipi, ja sigui reduint impostos, ajudes als lloguers dels locals, etc. NO Proposta que no requereix partida econòmica per a la seva execució

74 Més formació subvencionada al poble. NO Proposta inconcreta. Tanmateix, l'Ajuntament ja ofereix cursos subvencionats.

58 Mejorar las condiciones de la Asociación de las Dones de la Vallalta para poder llevar acabo sus objetivos. NO No és d'interès general

49 Mi propuesta aplica también a la Promoción económica y turismo por el atractivo de personas a la zona y no concentrarlas solo en el centro. NO Proposta inconcreta
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44 Incentivar la creació de negocis per potenciar el comerç local NO
Proposta que no requereix despesa econòmica per a la seva execució / L'Ajuntament ja treballa per millorar la 

situació del comerç a la vila

31 Puestos de trabajo rotativos para la gente que está sin trabajo. NO Proposta inconcreta

30 Menys fires i més generar llocs de treball . NO Proposta inconcreta

26 Area autocaravanes de pagament NO No viable tècnicament

20 La realització de una fira cada mes ja que això promociona i dinamitza el poble. Que els treballadors del consistori siguin tots del poble i no d altres municipis NO No viable legalment

19 Donar prioritat, complint totes les normes, a les persones del poble ocupin llocs de treball públic. NO No viable legalment

17

continuar fent fires! 

Que obri el Cafè del Centre

Afavorir el comerç al poble.

NO Proposta inconcreta / No és de competència municipal /  Ja forma part de les accions previstes per l'Ajuntament

16 Una oficina de turisme a La plaça de L'estació atesa per estudiants, amb rotació cada 7 dies. NO No viable legalment ni tècnicament

14 Adherir Sant Pol a Turisme Familiar de l´Agència Catalana de Turisme, per a poder participar de tots els projectes i activitats que fan NO No viable tècnicament

9 Fira totas Las que calguin pro las més importants del poble NO Proposta inconcreta

44
1. Crear i mantenir l'accès a les ruïnes romanes del Morer, senyalitzar la ruta i instal·lar cartells explicatius a la zona del jaciment.

2. Senyalitzar rutes i senders del terme municipal per a la pràctica del senderisme
NO/SI 1. Pressupost insuficient per portar-ho a terme

43 Senyalitzar i crear l'accès a les ruines romanes del Morer NO Pressupost insuficient per portar-ho a terme

34

Fer una parada de la línia d'autobús interurbà Sagalés als Garrofers: els Garrofers és un barri amb una mitjana d'edat creixent, i moltes veïnes i veïns tenen dificultats per baixar i pujar a 

peu al centre per realitzar compres i gestions. Si es fes una parada a la plaça del Mirador, per exemple, es facilitaria la mobilitat de les persones del barri i la seva integració a la vida social 

i econòmica del poble.

NO Es tracta del servei de taxi a demanda, el cost del qual supera el pressupost disponible

Núm. 

Proposta
PROPOSTES SANITAT

S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

20 Ampliar els horaris del CAP i oferir més serveis al poble a nivell del ambulatori NO

Aquesta proposta no forma part de les actuacions del pressupost participatiu. A més, l'ajuntament no té 

competències per poder decidir l'ampliació de serveis al CAP. Tot i així, sí que s'ha demanat a l'autoritat competent 

l'ampliació d'hores, i a decisió seva, amplien el que consideren.

19 Ampliar horari d'obertura del CAP com ampliar el seu servei com per exemple odontologia NO

Aquesta proposta no forma part de les actuacions del pressupost participatiu. A més, l'ajuntament no te 

competències per poder decidir l'ampliació de serveis al CAP. Tot i així  sí que s'ha demanat a l'autoritat competent 

l'ampliació d'hores, i a decisió seva, amplien el que consideren.

74 Accions per a l'eliminació del mosquit tigre, que ens fa la vida impossible a l'exterior durant gairebé tot el dia a molts barris de Sant Pol. NO
Ja s'estan realitzant actuacions per l'eliminació del mosquit tigre, entre les quals hi ha un conveni de col·laboració 

amb el Consell Comarcal del Maresme

183  Millorar la gestió ètica i la protecció de les colònies de gats al carrer i augmentar la protecció animal en general. NO La primera petició ja es realitza, mentre que la segona sobre la protecció també, s'ha millorat l'ordenança d'animals

19 Afegir franges horàries i control a que els gossos empadronats a la Vila puguin accedir a les platges del poble. NO
La nova ordenança de tinença d'animals ja contempla els horaris tant d'estiu com d'hivern per accedir a les platges i 

als espais verds.
Núm. 

Proposta
PROPOSTES BNESTAR SOCIALS I GENT GRAN

S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

214 Bancs per seure a la plaça de l'església NO

Respecte a la col·locació d'un banc a la vía pública no forma part de les actuacions per incorporar en el pressupost 

participatiu. Es pot sol·licitar en qualsevol momnent a través d'instància i el departament corresponent de 

l'ajuntament valorarà la idoneïtat de la seva col·locació. En aquest cas l'espai no és municipal, sinó que és propietat 

del Bisbat. Ho sol·licitarem.
213 Serveis d'acompanyament o seguiment i visites a les persones amb mobilitat reduïda NO Ja es fa a petició de l'usuari que ho necessita

189
1) Servei de recollida i gestió de material usat per a famílies necessitades (molts cops la gent llença a les escombraries coses en bon estat que ja no volen o necessiten i que a algú altre li 

pot fer servei).

2) Xarxa de cooperació ciutadana per atendre a la gent gran.

NO
1) Ja existeix aquest servei

2) NO forma part de les actuacions del pressupost participatiu

183 Oferir més activitats com gimnàstica suau, xerrades i conferències i estimul.lació mental a la gent gran. NO Ja s'està fent

144 Bus Sanitari que enllaci els principals Hospitals de la Comarca. Calella, Blanes, Mataro, Badalona etc. Amb tarifa assequible pels jubilats. NO
Contractar un Bus sanitari exclusiu per a Sant Pol supera el pressupost disponible, mentre que la tarifa assequible 

per a persones jubilades ja està contemplada a les noves bases d'ajuts de Serveis Socials.

143

L'adquisició de bitllets de BUS per lliurar-les als vilatans, per tal de poder fer els desplaçaments fins als centres d'atenció mèdica, hospitals de referència i centres de rehabilitació, dels que 

no tenim servei en el poble i que per prescripció o per derivació mèdica des del CAP de Sant Pol, hem d'acudir per a fer proves, diagnòstics, tractaments de durada determinada, visites 

d'especialistes, etc. (bitllet per a pacient i si cal

acompanyant). Per a desplaçaments que no es pugui anar amb bus, es demana la implementació del servei del Taxi Sanitari (per al pacient i acompanyant).

NO Pel que fa al bus, no és viable legalment o tècnicament, mentre que en el taxi a demanda ja s'hi està treballant.

141 Ampliació dels serveis socials (més treballadors) incloure un servei de mediació per a conflictes intrafamiliars i veïnals. Finançament de transports per a la gent gran. NO
La primera part està lligada al nombre d'habitants i ja tenim els recursos que ens pertoquen. De totes maneres tant 

Benestar social, com Policia i jutjat de Pau actuen en aquests àmbits. La segona demanda ja es fa.

139

L'adquisició de bitllets de BUS per lliurar-les als vilatans, per tal de poder fer els desplaçaments fins als centres d'atenció mèdica, hospitals de referència i centres de rehabilitació, dels que 

no tenim servei en el poble i que per prescripció o per derivació mèdica des del CAP de Sant Pol, hem d'acudir per a fer proves, diagnòstics, tractaments de durada determinada, visites 

d'especialistes, etc. (bitllet per a pacient i si cal

acompanyant). Per a desplaçaments que no es pugui anar amb bus, es demana la implementació del servei del Taxi Sanitari (per al pacient i acompanyant).

NO Pel que fa al bus, no és viable legalment o tècnicament, mentre que en el taxi a demanda ja s'hi està treballant.

138

L'adquisició de bitllets de BUS per lliurar-les als vilatans, per tal de poder fer els desplaçaments fins als centres d'atenció mèdica, hospitals de referència i centres de rehabilitació, dels que 

no tenim servei en el poble i que per prescripció o per derivació mèdica des del CAP de Sant Pol, hem d'acudir per a fer proves, diagnòstics, tractaments de durada determinada, visites 

d'especialistes, etc. (bitllet per a pacient i si cal

acompanyant). Per a desplaçaments que no es pugui anar amb bus, es demana la implementació del servei del Taxi Sanitari (per al pacient i acompanyant).

NO Pel que fa al bus, no és viable legalment o tècnicament, mentre que en el taxi a demanda ja s'hi està treballant.

134 Demanem la gent gran un billet de bus gratuït per anar al centres sanitaris que ens pertoquen NO Ja s'està fent si la persona usuària ho compleix per renda
113 Promoure activitats intergeneracionals NO La proposta és poc concreta i no permet quantificar-la per dotar-la de pressupost.

109
Que poguem disposar "TOTS" els majors de 65/70 anys del Servei de TeleAssistència, és a dir, disposar de un comandament d'avìs, en cas de necessitat,almenys pels que ja tenim 76 anys i 

vivim "solets", amb la meva esposa i NO tenim ni veïns on avisar en cas de NECESSITAT/URGÈNCIA.
NO L'Ajuntament ja ofereix aquest servei, que s'atorga per nivell de renda.

107 Piscina munincipal per a la gent gran. Per a què puguin nedar a l'hivern. NO  El cost d'execució supera la partida econòmica reservada al Pressupost Participatiu
92 Una piscina coberta, per practicar natació, fer exercici la gent gran al ivern NO  El cost d'execució supera la partida econòmica reservada al Pressupost Participatiu

74 Més habitatge social per a gent gran. NO
Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat. Ja s'han començat a condicionar pisos 

socials.
44 Crear vies saludables senyalitzades i accessibles per a gent amb mobilitat reduïda a tot el terme municipal NO La proposta és poc concreta i no permet quantificar-la per dotar-la de pressupost.
43 Creació de vies saludables senyalitzades i optimitzades per gent amb mobilitat reduïda al terme municipal NO La proposta és poc concreta i no permet quantificar-la per dotar-la de pressupost.

31
Una acción donde puedan estar cada día un rato juntos los parvularios y la gent gran de Sant Pol. Hay mucha gente grande sola y muchos niños sin abuelos y sin familia mas que sus 

padres.
NO

Proposta que no requereix despesa econòmica per a la seva execució, sinó de coordinació de voluntariat per portar-

la a terme.
29 Piscina municipal a l'actual espai de l'institut al parc del litoral NO  El cost d'execució supera la partida econòmica reservada al Pressupost Participatiu
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17 Més educadores socials NO
No viable legalment o tècnicament, ja que l'Ajuntament ja ha arribat al topall de treballadores de serveis socials que 

pot contractar.
16 Un servei secundari del CAP a prop de l'escola i IES NO Els serveis de Salut són competència de la Generalitat.

14 Tenir mes pisos de lloguer social per a gent gran per ajudar-los NO
Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat. Ja s'han començat a condicionar pisos 

socials.
9 Arregla las borràs per la gent gran NO Proposta inconcreta

113 Més lloguer social NO
Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat. Ja s'han començat a condicionar pisos 

socials.

145

L'adquisició de bitllets de BUS per lliurar-les als vilatans, per tal de poder fer els desplaçaments fins als centres d'atenció mèdica, hospitals de referència i centres de rehabilitació, dels que 

no tenim servei en el poble i que per prescripció o per derivació mèdica des del CAP de Sant Pol, em d'acudir per a fer proves, diagnòstics, tractaments de durada determinada, visites 

d'especialistes, etc. (Bitllet per a pacient i si cal acompanyant). Per a desplaçaments que no es pugui anar amb bus, es demana la implementació del servei del Taxi Sanitari (per al pacient i 

acompanyant).

NO Pel que fa al bus, no és viable legalment o tècnicament, mentre que en el taxi a demanda ja s'hi està treballant.

Núm. 

Proposta
PROPOSTES URBANISME

S'AJUSTA ALS 

CRITERIS? (SI/NO)
MOTIU EXCLUSIÓ

214
Asfaltar el carrer sant jaume per eliminar tots es sotracs que pateixen especialment la gent gran i posar-hi en el revolt de l'esglesia un baden per frenar els vehicles que solen passar 

massa depresa
SI

213

- fer voreres noves (fer-les a nivell de la calçada). Són un perill per la gent gran i un problema per la movilitat.

- Posar un "bam" al carrer sant Jaume, a l'alçada entre el revol de l'església i ca l'Arturo. Sovint hi ha accelerades de cotxes i la distància entre sortida de les cases i la calçada sovint és de 

menys de 30cm.

- reasfaltar definitivament el c sant Jaume. degut a les obres de l'edifici nou, ha quedat absolutament en mal estat

SI/NO
1) Fer voreres noves a tota la calçada supera el pressupost disponible. 

2) Posar el ressalt i reasfaltar-lo sí que s'ajusta la pressupost disponible.

204 Solució per tothom per arribar al poble on hi ha tantes pujades. NO Es tracta d'una proposta inconcreta.

200 Arreglo de andenes que se encuentran en mal estado, lo que obliga a circular por la calzada. NO Proposta inconcreta. En tot cas, refer totes les voreres superaria el pressupost disponible.

189 Restauració subvencionada de façanes NO

La creació d'una línia d'ajuts destinada a aquesta finalitat forma part del capítol 4 del pressupost municipal, de 

manera que queda exclós del Pressupost Participatiu, que només contempla despesa de capítol 2 (despesa corrent) 

i capítol 6 (inversions). En tot cas, el govern estudiarà poder implantar aquest tipus d'ajut.

184 Arreglar els carrers i voreres,com per exemple: el Carrer Jacint Verdaguer on hi ha la pujada més pronunciada, l'asfalt està aixecat i la gent cau. SI

171 Fer peatonals els carrers del centre del poble ja que no es pot passejar amb cotxet NO Fer tots els carrers del centre a un sol nivell (plataforma única) supera el pressupost disponible.

170 Fer plataforma única els carrers del poble ja que no es pot anar amb cotxets de bebé , en definitiva treure les voreres. NO Fer tots els carrers del centre a un sol nivell (plataforma única) supera el pressupost disponible.

160

1 ) S'hauria de pavimentar el passatge que va des del carre Joan Coromines/Plaça del Mirador fins al cami de can Ginesta. El tram superior s'hauria de fer escales com ja estava previst 

quan es va urbanitzar els garrofers, i el tram mitja i final arreglar com a camí  rural amb un camí definit, marcat, arreglat. En l'actualitat es un cami que gairebe no shi va manteniment. 

L'ultim es va fer l'any passat i jo mateix fa 1 mes vaig tallar les herbes que tenien mes de 1 metre. Es un perill per les persones que pugen i baixen degut al seu mal estat, tampoc te llum, 

ni papereres, ni res de res, i al final, es un niu de rates i altres plagues. la veritat que es una vergonya com està i ja hem fet moltes sol.licituts a aquest Ajuntament per part de veins de la 

zona sense exit.

2)Els veins dels garrofers també demanen que es possin boques d'incendi a tota la zona, no n'hi ha cap. Cal recordar que al 2001 ja varem tenir un incendi important i des de llavors ho 

hem demanat moltes vegades sense exit.

NO
1) Proposta que supera el pressupost disponible

2) Ja forma part de les accions previstes d'executar en aquest mandat

149

Accedir des de Sant Pol a la zona del Moré, per la platja, és una pràctica ara per ara difícil, arriscada i trista. Ja entenc que quan plou s'omplen els tunels de fang, però, de vegades el fang i 

la insuficient alçada de pas romanen setmanes o mesos, sense que ningú s'acosti ni a mirar-s'ho... No demano cap obra excessiva;ans al contrari; de fet, l'entorn natural que es respira en 

aquesta part del poble és un dels seus més grans atractius... Només m'agradaria que es dugués a terme en aquesta zona una feina normal de manteniment i potser algunes petites 

actuacions, amb materials reciclats, evitant al màxim el ciment, per tal que es pugués passar sense dificultats, per exemple amb un cotxet de nen. He vist aquestes actuacions en altres 

llocs i funcionen bé (llevat de moments concrets de fenòmens meteorològics excepcionals). Les he vist al passeig de Caldetes, a Canet, a Arenys... Fins i tot, en la riera de Sant Pol, l'accés a 

la platja, a la zona de la guingueta Tarridas està feta amb molt d'encant. Uns petits graons, un mínim muret amb rajola, un banc senzill per seure a treure's la sorra dels peus i unes fustes 

(sobre tot ben col·locades) per garantir el pas cap a la sorra... I per damunt de tot un manteniment acurat i periòdic, que és el millor sistema perquè els espais facin goig, no s'espatllin

NO
L'àmbit d'actuació escapa de la competència municipal, atès que pertany a altres administracions públiques. De 

totes maneres, l'Ajuntament ja ha reclamat que portin a terme aquest tipus de millores.

148

Hi ha un lloc a Sant Pol, el mirador, passat el Gran Sol de camí cap a Calella, que és especialment bonic. Fa anys hi havia 2 bancs i 3 palmeres. Un lloc de descans, molt utilizat pels 

passejants, amb una deliciosa ombra per contemplar el paisatge en calma. Darrerament, utilitzat també per la gent que esperem el bus, des que van posar la parada. El lloc s'ha anat 

deteriorant, tristement. Primer va caure una palmera, els bancs es van anar espatllant; després una altra palmera... Tot i que uns veïns vam reparar els bancs un parell de vegades, per 

pena, i vam avisar l'ajuntament reiteradament que, cada cop anava a pitjor, no es va fer res. Finalment, les obres del semàfor han acabat per enviar les restes dels bancs a la brossa. La 

proposta és que es recuperi aquest lloc, dos bancs i tres arbres per fer una aturada al camí i contemplar el paisatge... si pot ser amb l'encant que tenia

NO

La qüestió dels arbres no és viable tècnicament, ja que des de l'Ajuntament s'ha demanat a Carreteres la seva 

reposició i ho han denegat al·legant el perill que suposarien en cas de caiguda sobre la calçada. Pel que fa als bancs, 

l'Ajuntament es planteja la possibilitat de col·locar-los.

130 Millora de l'enllumenat i arreglar l'asfalt i les voreres del carrer Dr Marquès, i si pot ser de tota l'urbanització. SI/NO Només es contempla l'asfaltat de Dr. Marquès. Les voreres i l'enllumenat sobrepassarien el pressupost disponible.

117
Asfaltar els carrers de can Villar que estan malmesos per les arrels dels pins. En d´altres ocasions s´han fet pedaços i no han resolt el problema. Tant caminant com en vehicle pot ser 

perillós .
NO El cost de l'actuació supera el pressupost disponible.

115
Es tracaria de reformular el pàrking de terra de Morer, que va néixer amb la idea d'alleugerir els carrers del voltant i va fer un efecte crida a una zona on no hi ha gairebé retorn econòmic 

al poble i sí moltes molèsties. Es podria fer un pàrking de pagament, al menys s'evitaria gentada a la platja del Morer que venen pel pàrking i quan s'omple volten per tot arreu..  És un 

parquímetre i algú que es passi de tant en quan

NO El solar és de propietat privada amb autorització d'ús temporal, de manera que no és viable legalment.

110 Ampliacio de les voreres, que son massa estretes. NO
La proposta no concreta l'àmbit d'actuació i, de ser general, superaria el pressupost disponible. Malgrat tot, el 

govern ja ho té en consideració.
108 Invertir el què calgui en l'instal·lació de mitjans per tal de poder gaudir cobertura Movistar arreu del poble. NO L'ajuntament no té competència sobre les telecomunicacions, que depenen d'operadores privades.

101

La meva parella I jo vivim en un pis al Sot del Morer.

Ell va amb cadira de rodes.

La nostra proposta és que, aprofitant l'obra que heu fet amb el semàfor per poder creuar la carretera, doncs,

Acabar d'enllaçar el pas fins al carrer Pau Simó, amb un nou tram de Vorera prou ample I ben esfaltada.

Gràcies per l'oportunitat de poder participar!

Nora I Àngel.

NO
Malgrat que l'àmbit d'actuació no és de competència municipal, sí que demanarem a Carreteres que ho facin o que 

ens autoritzin a fer-ho des de l'Ajuntament.

94 Actualizar i millorar les voreres.Arrenjar el clavegaram NO
La primera és una proposta inconcreta i que, de ser general, superaria el pressupost disponible. La millora de 

clavagueram ja forma part de les accions previstes per l'Ajuntament.

92 Ampliar l'espai de passeig desde Sant Pol a Calella, només cap una persona. NO
L'àmbit d'actuació queda fora de les competències de l'Ajuntament. I si s'obtenís el permís per actuar-hi, el cost 

superaria el pressupost disponible.
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86

1. Recuperar les vies verdes a peu. Recuperar els camins. Recuperar el camí per anar a peu des de Sant Pol a Sant Cebrià (aprofitant el pas de la riera (interior) i el camí del golf al costat 

del polígon industrial que ja és increïble). S'ha renunciat a la mobilitat caminant i s'ha de recuperar.

2. Arreglar el col.lector dels tinys perquè no arribin les aigues brutes (fecals) a la platja de les barques (Agencia Catalana de l'Aigua etc). Actualment la riera que desemboca a la punta 

petita no és salubre. Els nens i families jugen a la platja i la pluma d'aigua que surt de la riera va a les aigües directament. Deixant de banda les males olors. És un punt social important al 

poble i porta molt de temps esperant ser atès.

3. Una nova plaça al poble. La zona 0. Al poble falten places que acullin. La plaça del torrent arrosser es queda petita a les celebracions (gegants, fires etc). La zona 0 actualment és un 

pàrquing de terra. El cost del terreny pel que tinc entès és de 4 milions d'euros. Està catalogat com a urbanitzable. Hi ha previstes cases adosades i un pàrquings. Crec que és una 

oportunitat única perquè el terreny sigui pel poble i que sigui una plaça amb una zona arbrada. Donarà un nou espai social al centre de poble. Es pot fer una fundació i que la gent del 

poble aporti donacions per comprar-la. Alhora es pot fer un pàrquing subterrani i que generi diners a l'ajuntament per sufragar la inversió de compra del terreny. Un cop edificat el 

terreny, no hi ha marxa enrere.És ara que hi som a temps perquè el poble l'adquireixi i per les generacions futures.

4. Peatonalitzar el consulat de mar i el carrer nou. Que la peatonalització arribi des del pont de fusta de la riera fins a la plaça de l'estació i connecti amb el passeig de la punta. Així es 

connectarien els dos extrems del poble des de tocar ferro fins al parc del litoral en un camí peatonal.

5. Recuperar la plaça de l'estació per a la gent. Treure la parada de taxis d'allà i posar-la a davant de can grimal. Un plaça on només entrin puntualment els vehicles de la finca que dona 

directament a la plaça. Peatonalitzar la plaça.

6. Parc del litoral. Recuperar la part verda que ara està en ús per l'escola. Adaptar una part de l'actual pàrquing pel usos escolars. Les persones per davant dels vehicles. És important no 

NO

1.Ja existeix un projecte de vies verdes pendent d'executar-se   2. Ja està previst que es faci.    3. El solar és privat i 

de poder-se fer, el cost superaria el pressupost disponible.  4.El cost supera el pressupost disponible, però 

l'Ajuntament ja té un projecte per donar prioritat al vianant.  5. Proposta que no suposa despesa per a la seva 

execució.  6. Ja està previst quan es disposi del nou institut.  7. El seu cost supera el pressupost disponible.  8. Ja 

forma part de les accions previstes de l'Ajuntament.

84 Un aparcament tancat per a bicicletes en diferents punts del poble SI
83 Enllumenat públic a la zona de carrer Montnegre NO No és viable tècnicament, atès que aquest carrer no està urbanitzat
81 Enllumenat públic a la zona de carrer Montnegre NO No és viable tècnicament, atès que aquest carrer no està urbanitzat

78

Ja fa massa temps  que els veins dels apartaments Carabobo situats a la ctra Nacional II Km 662.8 estem aillats de la resta del poble de Sant Pol de Mar. Estem a 8 m del passeig anomenat 

del rei, un passeig cua si be sense us i al que nosaltres no podem accedir, si no es passan per sobre de la balla de la carretera.

Mes a mes tampoc tenim on llençar les brosses , ni reciclar.

Tot es tan fácil com puntejar la balla obrint un pas, per on pugui passar la gent, un cotxet de nen/a o be una bicicleta millorar l'acces amb una petita rampa i/o escala.

Aixo tambe facilitaria la opcio de deixar en un punt les bosses de la brossa.

La part mes problematica seria la de creuar la Nacional II amb seguretat.

La solució podría ser pintar un pas pea tonal, amplia la limitació de velocitat a 50 Km dels cotxes a la alçada del furtin o be al limit de Sant Pol  i/o be un semafor intermitent o amb boto.

Desitjant que la nostre solicitut sigui ben rebuda i amb tota la sensibilitat necessaria per fer ce carrec de la nostre necessitat, ja que viuen nens i avis el que incrementa la urgencia.

Atentament.

NO
L'àmbit d'actuació no pertany a l'Ajuntament, sinó a Carreteres. Malgrat tot, ja s'ha tornat a reclamar una actuació 

a la zona que doni resposta a la problemàtica. 

70 Fer aceres mes amples i reparades. Es impossible anar per Sant Pol amb un cotxet de bebe NO
L'actuació global supera el pressupost disponible, però l'Ajuntament ja està treballant en el projecte de plataforma 

única al poble. 

68 Eliminar voreres consolat de mar. Limitar l espai de peatons i vehicles, però sense desnivells ja que per anar amb cadira de rodes O cotxets és impossible. NO
L'actuació global supera el pressupost disponible, però l'Ajuntament ja està treballant en el projecte de plataforma 

única al poble. 

66
Proposo mantenir l'aparcament de la Sènia per residents de Sant Pol i plantar arbres al lateral que dona al camí del mas. Arreglem el lloc i solucionem un greu problema d'aparcament al 

poble.
NO

En aquests moments no és viable tècnicament, ja que prèviament caldria canviar la qualificació urbanística del 

solar.
58 Mantenimiento general del pueblo y las urbanizaciones. Acondicionar las playas(duchas, pasos, papelers) limpieza y más seguridad(cumplimiento de normas) NO Proposta inconcreta

49

Habilitar y mejorar adecuadamente el paso actual a la playa para las urbanizaciones Can Villar, Sant Pol 2000, Sant Pol 2003, Jardins y el Farrell.

El paso actual exige pasar por tunel estrecho con suelo dañado y resbaladizo, con corriente de agua continua exterior.

Propongo:

- mejorar el tunel que pasa debajo de NII: reparar suelo y canalizar el agua,

- extender este tunel mejorando el ya existente por debajo de las vías: para evitar la circulación de personas sobre las vías, MUY PELIGROSO.

- a la salida del tunel de la NII, hacer escalera para conectar y subir con el paseo paralelo a la NII (NO hay forma de subir sino es llendo hasta el parque del litoral, todo el resto del pueblo 

tiene acceso a este paseo, pero estas urbanizaciones no)

- a la salida del tunel de las vías hacer escalera para subir al nivel del sendero paralelo a las playas.

Es la única zona y urbanizaciones de Sant Pol que no tienen un paso adecuado a la playa. Se beneficiarían unas 50 familias de residencia permanente, mas las de segunda residencia (que 

superaran las 200).

NO
L'àmbit d'actuació queda fora de la competència de l'Ajuntament. En cas d'obtenir autorització per part de les 

autoritats competents, el cost superaria el pressupost disponible.

44 Arreglar i ampliar les voreres d'alguns carrers del poble per la millor circulació dels vianants NO
L'actuació global supera el pressupost disponible, però l'Ajuntament ja està treballant en el projecte de plataforma 

única al poble. 

34
Adaptar voreres i carrers a persones amb mobilitat reduïda: les voreres del nucli urbà són molt estretes i a vegades inexistents, fet que dificulta l'accessibilitat a les persones amb 

mobilitat reduïda. Caldria iniciar un pla urbanístic d'adaptació d'aquestes vies en compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques.

NO
L'actuació global supera el pressupost disponible, però l'Ajuntament ja està treballant en el projecte de plataforma 

única al poble. 

31 Un ascensor público en el mirador del Bruno. NO No és viable tècnicament i el seu cost superaria el pressupost disponible.

25

Fa 2 anys que visc al poble, i sempre penso que tot i que el centre és molt bonic, els voltants estan molt oblidats i no conviden gens. L'arribada des de l'autopista està plena de rotondes i 

voltants amb males herbes, els túnels del poble (de sota la nacional) són grisos i foscos, les rotondes no estan gens cuidades... Proposo que s'arreglin coses bàsiques, ja que pintar els 

túnels de blanc li canvia la cara del tot, decorar les rotondes amb coses culturals de la terra, arreglar els camins i les zones peatonals i netejar herbes de tot arreu.

NO Proposta inconcreta

17
- Més llum de nit

- Que continuïn els xiringuitos a l'estiu
NO 1. Proposta inconcreta   2. No és de competència municipal.

16 Al pàrquing dels Garrofers posar panels solars, per aprofitar la energia per la iluminación de tot el poble. NO El cost supera el pressupost disponible.

11
Un sitio más grande tipo riera para hacer un pipí cam chulo 

Poner un paso de peatones en la NII junto a Carabobo para que los coches no vayan a más de 100 por ahora , se necesita algo allí para poder acceder al pueblo , semáforo etc
NO

La primera proposta tècnicament i ja es disposa de suficients àrees d'esbarjo per a gossos. Pel que fa a la segona, 

no és de competència municipal tot i que ja s'hi han reclamat actuacions.

8
Paso Peatonal para cruzar la carretera nacional II km 663 para poder acceder al pueblo el edificio Carabobo que está actualmente aislado y para poder acceder al pueblo ha de jugarse la 

vida.
NO

L'àmbit d'actuació no pertany a l'Ajuntament, sinó a Carreteres. Malgrat tot, ja s'ha tornat a reclamar una actuació 

a la zona que doni resposta a la problemàtica. 

7
Paso Peatonal para cruzar la carretera nacional II km 663 para poder acceder al pueblo el edificio Carabobo que está actualmente aislado y para poder acceder al pueblo ha de jugarse la 

vida.
NO

L'àmbit d'actuació no pertany a l'Ajuntament, sinó a Carreteres. Malgrat tot, ja s'ha tornat a reclamar una actuació 

a la zona que doni resposta a la problemàtica. 

6
Paso Peatonal para cruzar la carretera nacional II km 663 para poder acceder al pueblo el edificio Carabobo que está actualmente aislado y para poder acceder al pueblo ha de jugarse la 

vida.
NO

L'àmbit d'actuació no pertany a l'Ajuntament, sinó a Carreteres. Malgrat tot, ja s'ha tornat a reclamar una actuació 

a la zona que doni resposta a la problemàtica. 

7
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5
Paso Peatonal para cruzar la carretera nacional II km 663 para poder acceder al pueblo el edificio Carabobo que está actualmente aislado y para poder acceder al pueblo ha de jugarse la 

vida.
NO

L'àmbit d'actuació no pertany a l'Ajuntament, sinó a Carreteres. Malgrat tot, ja s'ha tornat a reclamar una actuació 

a la zona que doni resposta a la problemàtica. 

4

Sería interesante invertir en iluminación municipal para la calle Gifré el Pilos. Hace poco tiempo que me he mudado a vivir a esta calle(llevo más de 10 años residiendo en Sant Pol) y da 

mucho miedo subir a casa sin luz en la calle. Salir del coche y entrar en casa se convierte en una carrera y genera mucha ansiedad, sobretodo en invierno al llegar de trabajar. Esta parte 

del pueblo parece estar olvidada. Por aqui pasa mucha gente con sus perros o de paseo, y no da sensación de seguridad en absoluto.Sería una inversión muy necesaria. Gracias

NO
No és viable tècnicament, atès que aquest carrer (no està urbanitzat). A més, està inclòs en una Unitat d'Actuació 

Urbanística pendent de desenvolupar

3
La calle Guifré el Pilos y la calle Montnegre carecen de farolas de iluminación publica. Somos varias familias viviendo aqui y pagando nuestros impuestos como el resto. Solicitamos invertir 

este dinero en iluminar la calle ya que genera bastante miedo e inseguridad esta situación, sobre todo al llegar a casa de noche de trabajar.Gracias
NO

No és viable tècnicament, atès que aquest carrer (no està urbanitzat). A més, està inclòs en una Unitat d'Actuació 

Urbanística pendent de desenvolupar

214 Bancs per seure a la Plaça Església NO

Respecte a la col·locació d'un banc a la vía pública no forma part de les actuacions per incorporar en el pressupost 

participatiu. Es pot sol·licitar en qualsevol moment a través d'instància i el departament corresponent de 

l'ajuntament valorarà la idonietat de la seva col·locaió. En aquest cas l'espai no és municipal sinó que és propietat 

del bisbat. Ho sol·licitarem.

93
Proposo que, per incentivar el comerç i la visa social, i evitar la contaminació acústica i ambiental, el carrer Nou hauria de ser PEATONAL (amb un horari molt restringit per a 

càrrega/descàrrega).
NO

La prioritat de vianants ja forma part de les actuacions de l'Ajuntament i ja es limita tot el possible l'accés de 

vehicles a la zona.
15 Eliminació de barreres arquitectòniques: arreglar les voreres del poble malmeses i adaptar-les per gaudir d'un poble més accessible i humà per a tothom. NO El cost de l'actuació supera el pressupost disponible.

34
Neteja de pins morts i del sotabosc i enllumenat de la zona verda entre el Sorli i la plaça del mirador (als Garrofers): actualment aquesta zona està molt abandonada, és difícil de transitar i 

a les nits és insegura, ja que per manca d'enllumenat és fàcil que es puguin produir robatoris a les cases contigües.
NO L'Ajuntament ja té en marxa un projecte de detecció de punts foscos a la vila

193 NO
L'espai no és de titularitat municipal. Malgrat això, el govern està d'acord en la dignificació de l'espai i hi està 

treballant per fer-ho possible.

"JARDINS DE LA MEMORIA" a Can Busquets i la seva franja territorial al carrer de Herois Fragata Numància, compresa entre Verge de la Mercè i Maria Pí. Construcció d´un Espai per a la 

reflexió activa de la memòria de la Gent Gran. Reconeixement ornamental mitjançant les plantes aromàtiques, del sentit de la seva vida. Un espai homenatge del seu treball i la seva 

existència.

Després d´aquesta pandèmia, cada poble ha de tenir un minut (espai de no oblit)) en memòria de la Gent Gran, no com un cementiri tot al contrari: com un lloc de vida per a les següents i 

noves generacions. Can Busquets, frontera entre el mar i la terra i en situació suspesa de qualsevol ús, mereix la implicació de tot un Poble, que no vol perdrà la seva identitat, com a 

col·lectiu humà, especialment dels últims aconteixements.

No Perdrà la memòria, és un bon camí, quasi imprescindible per no perdrà

lA DIGNITAT SOCIAL I L'ESPERIT COMUNAL.

Poder transformar "Terres hermes" en OLORS que recordin, la  saviesa i la vellesa dels nostres avant-passats; son les millors flors QUE ELS PODEM DONAR EN VIDA.
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