
Sant Pol
PARTICIPA!

Tothom ha pogut proposar i presentar les seves idees i projectes.
Les propostes rebudes (241 en total) es van analitzar tècnicament per 
tal de verificar-ne la viabilitat.
Posteriorment, en una jornada participativa, els i les ciutadanes del 
municipi vàreu triar els 15 projectes que ara votem.

OAC Ajuntament

Biblioteca Can Coromines
Ca l'Arturo
Esplai de Sant Pol

Escola Sant Pau
Institut de Sant Pol
Camp de futbol
Poliesportiu municipal

OAC Policia Local

Llar d'infants Pi del Soldat

Del dilluns dia 6 fins el diumenge dia 26 de febrer (ambdós inclosos).
     En línia a través del lloc web: participa.santpol.cat
     Mitjançant aquesta butlleta. Només cal dipositar-la a les urnes 
habilitades per votar que trobareu als següents emplaçaments:

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

SANT POL DE MAR 2022-2023

VOTACIÓ FINAL
Quines de les 15 propostes finalistes vols 

que es facin realitat?
 

Pots votar del 6 al 26 de febrer 
 

VOTA I DECIDEIX!
100.000 euros a les teves mans

PER A MÉS INFORMACIÓ 
I/O PER A VOTAR EN LÍNIA VES A:

participa.santpol.cat

QUÈ SÓN EL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE SANT POL 
DE MAR?

Un procés d’aprofundiment democràtic a través del qual podeu
decidir de manera directa en què invertir 100.000€ de la partida 
d’inversions del pressupost municipal.

QUI HA FET LES PROPOSTES QUE ARA VOTEM?

QUI POT VOTAR?

Totes les persones que hagin complert els 16 anys abans del gener de 
2023 i que estiguin empadronades al municipi abans d’aquesta data.

QUANTES PROPOSTES ES PODEN VOTAR? 

3 propostes com a màxim (les que vulgueu). 

COM I FINS QUAN ES POT VOTAR? 

Nota: podeu trobar més butlletes físiques al costat de les urnes habilitades per votar.

QUÈ ES FARÀ AMB LA O LES PROPOSTES GUANYADORES?

Guanyarà i s’executarà la proposta més votada, i després la resta de 
propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no 
excedeixi els 100.000€. 

NOTA: Totes les persones amb dret a vot només podran votar una sola vegada. Si voteu en línia i també 
presencialment, únicament valdrà el vot emès a traves d’Internet. Si dipositeu més d’una butlleta física a les 
urnes, només valdrà el vot de la primera que sigui comptabilitzada (sempre que no s’hagi votat també a 
través d’Internet). 



PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar garanteix la confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal
que siguin sol·licitades a través d’aquest qüestionari, així com la implementació de les mesures tècniques i
organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades personals recollides
mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat recollides. 
RESPONSABLE DE TRACTAMENT: Ajuntament de Sant Pol de Mar. Plaça de la Vila, 1, 08395 Sant Pol de Mar.
Tel.:93 760 04 51 Fax: 937601352 Web: https://santpol.cat
CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: samse.dpd@diba.cat Diputació de Barcelona. Recinte
Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. 
FINALITAT DE TRACTAMENT: La finalitat del tractament de les vostres dades és la gestió i tramitació de la
participació ciutadana, en l’àmbit de les seves funcions.

BUTLLETA DE VOTACIÓ - PROPOSTES FINALISTES
Vota un màxim de 3 propostes (les que vulguis)

DNI/NIE (números i lletra)*:

DATA NAIXEMENT (dia/mes/any)*:
*Dades obligatòries d'identificació.

Marqueu amb una X les propostes seleccionades.

Incrementar/renovar l'arbrat de Sant Pol
Als carrers Nou, Verge de Montserrat, carretera a Sant 
Cebrià i d'altres indrets estratègics, per espècies més 
adequades i que facin més ombra. 30.000€

Plantació de plantes mel·líferes
Plantes autòctones, a diversos parterres i jardineres del 
municipi, per evitar la disminució dels insectes 
pol·linitzadors. 15.000€

Instal·lació de jocs inclusius a 3 parcs infantils 
del poble
Als parcs de can Villar (Litoral), la plaça de l’Hotel (plaça 
Anselm Clavé) i el parc dels Garrofers. 45.000€

Millora dels patis de l'escola Sant Pau
Adequació dels patis a les necessitats d’esbarjo dels 
alumnes per fer que siguin un espai d’aprenentatge, 
lleure, joc, experimentació i relació social. 30.000€

Millora de l'accés al pavelló
Amb recorregut d'ús exclusiu per a vianants des del pont 
de la Riera fins al vial de la petanca amb nou sentit de 
circulació pels vehicles. 35.000€

Dipòsit de recollida d'aigües pluvials per 
aprofitar l'aigua de la pluja
Sistema de recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials 
per a la neteja de paviments, reg de jardins i espais verds, 
etc. 65.000€

Papereres amb separació per fraccions 
Instal·lació de papereres de reciclatge a llocs
estratègics del municipi. 15.000€

Prioritzar la mobilitat de vianants i bicicletes 

Panells fotovoltaics als equipaments municipals
Per tal de generar energia neta i aconseguir edificis 
autosuficients al camp de futbol, Ca l'Arturo, Serveis 
Socials i Arxiu municipal. 100.000€

Senyalització de noves rutes i camins
Per anar a peu i en bicicleta per l’entorn natural del terme 
municipal. 10.000€

Biblioplaces: punts d'intercanvi de llibres
Instal·lació de punts d’intercanvi de llibres en dues o tres 
places del poble amb armaris coberts a l’aire lliure. 
5.000€

Aparcaments per a bicicletes i patinets
Instal·lació d'aquests aparcaments a llocs estratègics de 
la vila. 10.000€

Adquisició i instal·lació d'una compostadora 
als horts urbans
Per fer adob orgànic i reduir la generació de residus. 
20.000€

Millora de la senyalització dels passos de vianants
Col·locació de senyals verticals, treballs de pintura 
antilliscant i creació de nous passos en zones estratègiques. 
30.000€

Millora de l'accés a les platges
Instal·lació de dues passeres per facilitar l’accés de la 
sorra a l’aigua a les patges de Morer i can Villar. 15.000€

Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal en zones 
estratègiques del centre. 5.000€


