Validació i justificació de les propostes al Pressupost Participatiu 2021
presentades per la ciutadania de Sant Pol de Mar

id

Benestar Social i Salut
2021 Punt de recollida de joguines, roba, material escolar... Per a serveis socials
2014 Politica orientada a facilitar accés a lloguers dignes.
2003 Servei de seguiment pel benestar de la gent gran

1988

1933
1930
1929
1926
1926

Fer xerradas d'alimentació saludable i sostenible. Pot ser pel public en general o dirigidas a nens,
adult grans, etc. En particular, hem de pujar el consum de llegums, com a font de proteïnes,
d'accord a les recomenacions cientifiques en salut i sostenibilitat. Els germinats és una forma
senzilla, i de fàcil digestió, per preparar els llegums i pot afavorir pujar el seu consum. Donç,
proposo una xerrada de nutrició, salut, sostenibilitat amb un taller de germinats.
Truqueu a altres ajuntaments. Fem intercanvis amb gent gran, jubilada d'altres poblacions
catalanes perquè vinguin a conèixer el poble, que mengin als restaurants, i passegin tot el dia per
St Pol. Donarem feina a les empreses d'autocars. La gent sortirà. Potser de cara a la tardor i
primavera de l'any que ve. Ara potser és massa just.
Bus gratuit per les Jubilades i Jubilats deSant Pol de Mar, per anar als hospitals de Matar Calella i
Blanes
Pressupost de 500 euros anuals per subvencionar les "excursions" dels pensionistes i jubilats (i
l'acompanyant) als hospitals de referencia (Blanes, Calella, etc)
Montar activitats per a la gent gran a l'aire lliure (passat pesquer de stpol, el modernisne a stpol,
ball, dinars,...)
Habilitar un espai perque gent gran del poble pugui fer conferencies sobre temes en concret (ens
estem obligant del gran coneixement dels nostres avis)

1912 Fomentar la mobilitat de la gent gran que surtin de casa mitjançant activitats culturals i socials
De cara als MENA (si és veritat que s'instal·laran a Sant Pol), organitzar tota mena d'excursions, a
universitats per exemple, perquè així puguin veure les oportunitats que poden tenir de cara el seu
1861 futur.
Un centro de atención a inmigrantes sin papeles. Asistencia legal, habitacional,laboral, de
1818 integracion en general
1810 Promover el encuentro de niños con adultos mayores, algunos días de la semana.
- Ampliar els nombre de professionals que treballen i ampliar les instal.lacions.( un pis mes o un
1801 altre espai)
Cicle de xerrades i/o tallers sobre salut, hàbits higiènics i saludables, alimentació, vida activa, en les
2030 diferents etapes de la vida.

S'ACCEPTA?
(SI/NO)
NO
NO
NO

NO

MOTIU EXCLUSIÓ
No requereix despesa
Ja es fa
Ja es fa

Ja s'està portant a terme

SI
NO
NO

Supera la partida disponible
No viable tècnicament, les subvencions queden excloses del Pressupost
Participatiu

NO

Ja s'està portant a terme

NO

No requereix despesa

NO

Ja s'està portant a terme

NO

No s'accepten propostes sobre suposicions o rumors

NO
NO
NO

No és de competència municipal
No viable tècnicament
Les propostes no poden suposar augmetar la plantilla de treballadors
municipals

NO

Ja s'està portant a terme

id

Comunicació
2014 Millorar el portal de transparència i obrir un blog per propostes

S'ACCEPTA?
MOTIU EXCLUSIÓ
(SI/NO)
Ja està previst per al present mandat. Igualment es poden presentar
NO
propostes pels canals de comunicació ja existents.
No requereix despesa i ja existeix normativa en els terminis de resposta
NO
de l'administració pública

2007 establir uns terminis per respondre les instàncies que es presenten a l Ajuntament.
fer una app o tenir alguna eina on trobar diferents temes relacionats amb activitats, comerç, cultura,
2003 etc. Estaria bé que fos transversal a altres ajuntaments de la comarca
NO
1982 WhatsApp per poder comunicar-se
NO
Wifi gratis per tothom del poble empadronat amb cobrament als turistes que vinguin, amb una app
feta per els estudiants del IES, els diners sobrants, tindran un paper important en l'àmbit cultural i
1958 ecectera...
NO

Actualitzar els continguts del web, crear espais lliures i oberts on es pugui opinar. Facilitar el
1912 contacte institucional amb el ciutadà
Solucionar el problema de telefonia mòbil a Sant Pol (ESPECIALMENT A LA ZONA DE l'hOTEL), amb
1858 repetidors o amb el que sigui.

NO
NO

1817 -Justificació pública de tots els sous de treballadors de l´ajuntament tan funcionaris com laborals

NO

1806 Voldrien respostes mes ràpides i a totes les consultas pendents

NO

No viable tècnicament
Ja està previst per al present mandat

No viable tècnicament
Ja s'està portant a terme. Els continguts web s'actualitzen pràcticament
a diari, existeixen espais al web de participació i a les xarxes socials per
opinar, i tots els càrrecs electes tenen contacte directe amb la
ciutadania
És competència de les teleoperadores privades
No requereix despesa i ja es pot consultar aquesta informació al portal
de transparència
Proposta inconcreta i no requereix despesa. En cas de tenir alguna
consulta pendent només cal que ho sol·liciti adreçant-se directament a
l'Ajuntament

id

Cultura, Educació, Joventut
2017 Programació cultural per a infants (teatre, música, contacontes...)
2016 Cicle de cinema i teatre per adults i infantil al centre cultural.
2016 Escola de música
2009 Augmentar número de xerrades per a joves, infants i families (salut mental, bulling, assetjament, maltractes,...)
Sessions de cinema, espectacles infantils, teatre, concerts infantils, etc repartits al llarg de l'any. Actualment només hi ha
2006 activitats culturals infantils organitzades des de la Biblioteca i és una mica escàs.
espai / escola d'arts plàstiques, o música, dansa, anglès...
- cicles de cine per infants
2003 - teatre

1986
1936
1934
1933
1926
1912
1853

Centre de Talent i Creixement Personal per Adolescents "Estimar-se". Seria en un espai públic (com per exemple a Ca L '
Arturo) amb xerrades, concert tallers gratuïts i classes dirigides, amb una quota mensual de tarifa plana de 25 €; on els
adolescents es desenvoluparien en diferents àmbits: artístic, intel·lectual i emocional. Xerrades d'autoconeixement,
d'educació emocional i de teràpia grupal guiades. Hi hauria una zona d'expressió artística amb instruments musicals, zona de
pintura i moviment corporal, amb tallers dirigits i lliures. Classes d'arts marcials, de Ioga, de Pilates i meditació.
Centre cultural i esbarjo: programar més activitats de teatre, cine, presentació llibres, tertulies, xerrades... adreçades a 4 col
lectius diferents: jovent (12-16 anys), families ( amb infants fins 6 anys), adults 30-50 i majors 60
Activitats per als joves del poble a Ca l Arturo com les de can jelpi de Pineda.
Organitzar events i fires, actes culturals, musicals, petits campionats de futbito per revitalitzar Sant Pol. Pagueu a músics, no
cobreu a firaires. Aquesta gent apenes ha treballat aquest últim any.
Cicle d'educació ambiental per la població (xerrades, tallers, exposicions,..)
Xerrades sobre l'equitat, foment de l'esport i la cultura (música, lectura, teatre), a les escoles i institut. Ser una població
saludable, evitar fumar a carrers concorreguts i en platges.
Cicle de cinema infantil permanent durant tot l'any al Centre Cultural i d'Esbarjo. Passes de diumenge a la tarda pels infants
del poble.

Fer polítiques de joventut: Programar activitats culturals i recreatives pensades per i per a els i les adolescents i joves de Sant
1842 Pol durant l'estiu i festa major; potenciar un espai jove de trobada i activitats pensades per ells durant la resta de l'any.
Crear un PIJ amb un dinamitzador i un informador obert als joves en horari de tardes. Crear una plataforma online adreçada
1801 als joves: amb informació del seu interès.
Equipament fixe per a actes culturals a l'aire lliure (tipus amfiteatre, de construcció, no mòbil)

S'ACCEPTA?
MOTIU EXCLUSIÓ
(SI/NO)
SI
SI
Ja s'hi està treballant a partir d'una proposta guanyadora del Pressupost
NO
Participatiu del 2020
SI
SI

NO

fins a 20.00,00€
Propostes inconcretes. El cinema i teatre ja està previst fer-ho, mentre que
l'espai/escola queda molt inconcret i caldria definir si es refereix a l'espai o als
continguts

NO

Es tracta d'una proposta molt àmplia que caldria acotar de manera més concreta,
de manera que s'estuadiarà amb més detall per a una valoració real dels seus
costos i sobre com articular-la

NO
NO

El Centre Cultural és un equipament privat que no és de competència municipal
Proposta inconcreta

NO
SI

Proposta inconcreta

NO

Ja s'està portant a terme

SI

NO

Ja forma part de les accions previstes

NO
NO

Ja forma part de les accions previstes
Ja forma part de les accions previstes

id

Esports
2025 Instal·lació de pista artificial permanent de voley platja per poder jugar tot l'any.
2022 Recuperar i condicionar camins per senderisme i rutes circulars del voltant de la vila.
2021 Circuïts d'orientació i geolocalització pels boscos i camins de Sant Pol
2018
2017
2014
2012
2011
2008
2006

2003
1990
1990
1971
1967
1967

1936
1926

1925
1911
1883
1877
1861
1817

Pista de volei platja amb enllumenat
Dinamització esportiva al parc del Litoral/platja per a adults i nens
Camp de volei platja adjacent al poliesportiu per entrenar tot l'any
Camp de volei fixe amb enllumenat
Un camp de volei platja fixa i camp de tennis platja fixa. Amb enllumenat per poder fer activitats
nocturnes.
xarxa fixa de vôlei platja. xarxa fixa de Tennis
Sessions gratuïtes de gimnàs adequat per les persones grans, amb discapacitat....
fer un skatepark
- obrir possibilitats a fer nous esports al pavelló
- gimnàstica/psicomotricitat per educació infantil
- destinar un espai per muntar un petit gimnàs per adults: algunes classes dirigides i uns horaris
amplis amb quota mensual
Organitzar actes esportius: marxa nòrdica, trails, etc.
Crear una piscina municipal a Sant Pol perquè no haguem de marxar als pobles veïns a gaudir
d´aquest servei
Projecte Kayak & Paddle surf box
Piscina municipal.
Club Nàutic Municipal.
Arreglar i utilitzar els espais possibles a la platja de les barques per promoure esports d'aigua.
Usant espais municipals o lloguer municipal o cercar forma cooperativa sant polencs Ajuntment.
Que el pugui gaudir gratuitament o preu social les persones de St Pol i a un preu poc major
qualsevol persona. Treballadors- pla ocupació Diputació 0 similar, contractar per temporada o
varies algú amb coneixement dels esports. Canoa, piragues, paddle surf, patí català, buceig, pesca
esportiva ...Sondejar sinergies amb pescadors i club.
Acondicionar la pista de futbol del nàutic
Malgrat no es pot fer un gimnàs públic hi ha diferents activitats esportives on l'Ajuntament
ofereix els seus espais, caldria que aquestes activitats es dónéssin més a conèixer a través de la
web del ajuntament, cartells...ja que sinó no és facil accedir-hi.
A la graderia del pavelló municipal posar cadires individuals per al públic.
Construcció d'una piscina municipal.
Construcció d'una pista esportiva que es pugui utilitzar tot l'any.
Reforma del camp de futbol de la plaça del SorliDiscau. Ampliació, xarxes a ambdues bandes de
les porteries, reforma del terreny de joc, etc.
-Parquing gran de bicicletes a la part interior de l´escola per fomentar anar amb aquest vehicle i
que el puguin agafar per tornar sense perill de robatoris

S'ACCEPTA?
(SI/NO)
NO
NO
SI

MOTIU EXCLUSIÓ
No viable legalment o tècnicament. A més, aquest estiu ja s'ha instal·lat una xarxa a
la platja de Morer
Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat

NO
NO

No viable tècnicament, condicionat al Pla d'Usos de Temporada. Malgrat tot, ja està
previst posar enllumenat a la platja.
Proposta inconcreta
No viable tècnicament
No viable tècnicament
No viable tècnicament, condicionat al Pla d'Usos de Temporada. Malgrat tot, ja està
previst posar enllumenat a la platja.
No viable tècnicament, condicionat al Pla d'Usos de Temporada
Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat

NO

Proposta inconcreta

NO

Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat

NO

Supera la partida econòmica

NO
NO
NO

Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat
Supera la partida econòmica
Proposta inconcreta

NO

Ja forma part de les accions previstes d'executar en el present mandat

NO

No viable legalment o tècnicament

NO

Proposta que no requereix despesa econòmica per la seva execució

SI
NO
NO

Supera la partida econòmica
Proposta inconcreta

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

Pistes de petanca a continuació del camp de futbol de la Senia per les persones del l´hotel, no es
1806 un club, només per practicar i potenciar aquet joc
1803 Un gimnàs públic

NO

No viable tècnicament

NO

Supera la partida econòmica

id

Policia i Mobilitat
Un cotxe compartit, d'ús públic, aprofitant la infraestructura de cooperatives ja existents, con ara Som
2028 Mobilitat.

2021 Punts d'estacionament amb videovigilància per a bicicletes
Convertir el centre del poble en zona d'aparcament taronja per a facilitar la mobilitat de cotxes sobretot en
2009 període estiuenc.

S'ACCEPTA?
(SI/NO)

MOTIU EXCLUSIÓ

NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO

El servei de videovigilància generaria una despesa recurrent en el
temps. Tampoc s'especifica en quins punts caldria instal·lar-los. D'altra
banda, l'Ajuntament ja té previst instal·lar aparcaments de bicicletes.
No és una despesa de Capítol 2 (despesa corrent) ni de Capítol 6
(inversions).

NO

2008 carril bici/ patinets per circular amb seguretat
NO
Col.locació de senyalització, badens, limitació de veloccitat al carrer Joan Maragall, desde el pont fins a final de
2004 carrer.
NO
2003 platja i camí de Sant Pol a Canet. Inseguretat. No s'hi pot anar a passejar.
NO
1925 - Més presència policial al municipi.
NO
AUGMENT DELS EFECTIUS DE LA POLICIA DE CARRER, degut a l'augment de població que hem registrat a Sant
1923 Pol
1810 Educacion vial periódica para niños y adolescentes, sobre todo para el uso de patinetes.
NO
Posar zones d'aparcament per a residents en d'altres zones del poble com al carrer joan maragall on és
1926 impossible aparcar en moments de gran afluència
NO

Proposta inconcreta pel que fa al carril bici, mentre que ja s'estan
portant a terme iniciatives per promoure la circulació segura de patinets
La millora de la seguretat viària ja forma part de les accions a executar
durant el mandat.
d) Inconcreta, no hi ha petició de proposta concreta
No és una despesa de Capítol 2 (despesa corrent) ni de Capítol 6
(inversions).
No és una despesa de Capítol 2 (despesa corrent) ni de Capítol 6
(inversions).
Ja s'està portant a terme
No és una despesa de Capítol 2 (despesa corrent) ni de Capítol 6
(inversions).

id

Promoció Econòmica i Turisme

S'ACCEPTA?
MOTIU EXCLUSIÓ
(SI/NO)
Ja existeix una taxa autonòmica per aquest concepte que repercuteix
en els municipis. A més, l'objectiu del Pressupost Participatiu és fer
despesa en accions, no pas generar ingressos.
La fira de Pagesia ja forma part de les accions previstes en el present
mandat.

2029 Implantar una taxa turística, a l'hotel i altres allotjaments turístics.
Taulell d'anuncis públic per a ocupació, intercanvis, economia colaborativa, etc.
Fira d'emprenedoria
2021 Fira de la pagesia i l'agricultura

NO

2019 Espai de coworking

NO

2016 Recuperar esdeveniments com la fira dels foodtrucks o la mostra gastronòmica
2014 Fires per dinamitzar el comerç local
2013 Projecte les Drassanetes de Sant Pol (veure annex 1)

NO
NO
NO

2009 Reacondicionar espais municipals com a espai de coworking

NO

No viable tècnicament, ja que generaria una despesa recorrent en el
temps
Ja està previst recuperar aquest tipus d'esdeveniments tan bon punt
ho permeti la situació epidemiològica
Ja forma part de les accions previstes
Despesa recurrent
No viable tècnicament, ja que generaria una despesa recorrent en el
temps

2006 Potenciar el mercat municipal.

NO

Ja forma part de les accions previstes. Estem pendents de
l'assessorament de la Diputació per reactivar el mercat setmanal

2003 Fer una Borsa de treball a nivell municipal i que realment sigui útil i participativa

NO

Servei que actualment ja es presta des de Promoció Econòmica

1992 Que puguin venir més parades el mercat setmanal i facin més fires de segona mà
Fer una ronda de presentacions d'Idees d'Innovació, emprenedors i gents que vulgui invertir a Sant Pol per afavorir el
1988 desenvolupament de la zona i la creació de llocs de treball.

NO

Ja forma part de les accions previstes. Estem pendents de
l'assessorament de la Diputació per reactivar el mercat setmanal

1982 Treball de vigilància amb gent del poble empadronat, per l'època més febril de l'estiu.

NO

1936 Promoure espai de cooworking

NO

1924 Ajuts per a emprenedors, perquè puguin obrir el seu negoci a: locals buits, magatzems tancats, cases antigues oblidades...
Crear una plataforma a on les persones de Sant Pol puguin oferir els seus serveis. Fomentar l'ocupació de persones de la
població. Tenir informació sobre les activitats de la gent de Sant Pol tant per la seva contractació, com per exercir com a
1912 voluntaris

NO

1911 Creació d'un espai de coworking al poble, sala polivalent i/o d'exposició lliure, tallers etc...

NO

De cares a estiu oferir places/plans ocupació a jovent del poble per ajudar els serveis municipals, poder abarcar l'augment de
1851 població i per tant l'augment de deixalles, neteja de carrer, revisió de desperfectes., Informació.........
1817 Curs per ofimàtica gratuït

NO
SI

SI/SI /NO

SI

NO

1817 Curs d'idiomes com català, castellà o anglès, gratuït

NO

1817 Fomentar a les empreses que contractin gent del municipi amb una ajuda econòmica o de estlavi d´impostos
1810 Crear excursiones con guías turísticos y actividades que atraigan más turismo a la vila

NO
NO

No viable legalment, ja que no es pot limitar ofertes de treball només
a la gent emadronada
No viable tècnicament, ja que generaria una despesa recorrent en el
temps
No viable tècnicament, ja que les subvencions no es contemplen en
els Pressupostos Participatius
Ja s'està portant a terme amb el directori comercial que es pot
consultar al web municipal
No viable tècnicament, ja que generaria una despesa recorrent en el
temps
No viable legalment, ja que el Pressupost Participatiu no permet la
contractació directa de personal
No viable tècnicament, ja que es tractaria de cursos sense possibilitat
de continuïtat ni progrés curricular. En cas contrari, els cursos
generarien una despesa recurrent
No viable legalment, ja que des de l'Ajuntament no es pot
subvencionar empreses per aquest concepte
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

1801 - Crear l'associació d'empresaris i/ empreses de sant Pol de mar.

NO

Ja existeixen associacions com la Unió d'Establiments i l'associació
d'empreses del polígon

id

Serveis municipals

S'ACCEPTA?
MOTIU EXCLUSIÓ
(SI/NO)

Banc per seure a la pista de basquet al costat del pavello ( el Skating sí que en té)
Font d aigua a la zona esportiva de Skating i basquetbol
Aparcament /C2 barana per aparcar patinets al centre del poble
NO/SI/No/S
2008 Aparcament bicicletes a centre Vilà
I
Bancs i taules a la part de dins de la zona verda de la Sènia. Actualment només hi ha a l'entrada
2005 (zona de la pista de futbol) però es troben a faltar a la part de dins.
NO
1992 Més bancs al Litoral i punta
NO
neteja i cura de carrers i zones del poble que actualment estan molt i molt brutes i poc cuidades (per
2003 exemple zona pavelló, banc de sota el pont de fusta...)
NO
Asfaltar carrer Josep Maria Tarrida, en la part inicial, que està molt malmesa, i molt concorreguda
1931 per els nens al anar alcole
NO
arrenjaments del ferm i asfalt de fragata numancia a partir de v. mercer, tal com s´ha fet al voltant
1991 de la obra de “can miliets “
NO

Ja previst
No viable legalment (segons classifiació actual al
POUM)
proposta inconcreta
proposta inconcreta
Ja forma part de les accions previstes
Ja forma part de les accions previstes

id

Urbanisme i Medi Ambient

S'ACCEPTA?
(SI/NO)

Col·locar un semàfor al pas de zebra que hi ha a la carretera de Sant Cebrià a l´alçada de les finques, més amunt del Bon Àrea.
2030 Actualment es una zona d´accés a l´escola. O també podria ser una banda perquè els cotxes frenin.

NO

2029 Crear una zona d'aparcament de kaiacs, prop de la platja (o si es pot, on hi havia la platjola)
Increment de la freqüència de la recollida de residus en les zones del poble sense recollida porta a porta. Millora de l'eficiència
energètica d'edificis públics (amb la idea a més llarg termini d'instal·lar panells solars on es pugui). Posar panells solars als fanals dels
carrers exposades a més llum solar diària. Manteniment dels cartells informatius de medi ambient, especialment al llarg de la zona
de platja després del búnquer, direcció Canet (estan coberts de graffitis...). Creació d'un hort urbà amb plantes autòctones,
preferiblement utilitzant permacultura per estalviar espai, que pugui ser cultivat per gent del poble (però amb alguna persona que
2029 pugui ajudar si fos necessari).
Millorar les nostres façanes. Amb refereixo al cablejat que s´acumulen cada vegada amb més quantia i fa que el nostre poble perdi
2027 encant

NO

2022 Platja per gossos
Proposta de fer un projecte per la millora de l'espai verd situat a la Plaça Sant Cristòfol, que actualment es troba en un estat força
deficient.
A grans trets caldria :
- acondicionar les superfícies sota els arbres amb noves plantacions de arbustos i entapissants, i millorar els tractaments de poda de
formació de la vegetació existent
- racionalitzar la cobertura de la xarxa de reg i automatitzar-la amb un programador i un sensor de pluja , així com soterrar les
canonades de Polietilè , que a l´ aire es troben exposades a danys
- Descompactar , anivel.lar i aportar nou material a les superfícies de saulo, per evitar els entollaments d´ aigua,
- fer un tractament als talussos amb mes pendent per evitar les erosions que provoquen pèrdua de material cap a la vorera.
- redefinir, segons els seus usos , els espais d´ estada i esbarjo , i els de vegetació
- renovar el mobiliari urbà (bancs i papereres ), i la senyalització
- estudiar l´ enllumenat existent per millorar la cobertura i la seva eficiència
- ampliar les voreres perimetrals i construir guals per l´ acess amb mobilitat reduïda , actualment inexistents ,
- Fer un tractament integrador de la zona de contenidors , mitjançant un tancament perimetral de fusta similar al existent al
2020 c/Carrasco i Formiguera

NO

NO

2014
2009
2009
2006

NO
NO
NO
NO

Eliminar les voreres per facilitar el trànsit de vianants amb especial atenció a la gent gran.
Promoure que Sant Pol de Mar sigui una vila florida
Posar semàfors i passos de vianants en altres punts de la N-II
Rehabilitar correctament l'edifici de les antigues escoles

2003 Plataforma única als carrers: eliminar voreres impracticables
Arreglar les voreres malmeses, sense barreres arquitectòniques. Senyalitzacions clares a les voreres per no entorpir el pas dels
1998 vianants, cotxets i cadires de rodes, ja que hi aparquen els vehicles.
“Rehabilitar o pulir“ el pont que fa d´entrada al poble des de la carretera N2. Només hi ha una vorera el terra està brut de pipis de
gossos i la barana plena de defecacions dels coloms que s´amaguen a sobre del pont. No es pot ni tocar. No sé si podria fer alguna
cosa per fer fora els coloms i fer-ne una entrada al poble una mica més pulida; hi passa molta gent.
1996
Una altra proposta conjunta o complementaria seria transformar el jardinet que hi ha just al costat del pont en un pipican, potser
1996 així evitaríen que els gossos del barri s´ho fessin pel carrer i no haguéssin d´anar al pipican dels garrofers...
En el carrer Tobella cobrir el troç que falta de torrent i ajardinar-lo,posar quatre bancs sota les ombres dels arbres i treure la valla
1994 metal.lica.
Equipació amb bolses i contenedors espcifics per la recollida de plastics, micro-plastics i residus a les platjes. Cal una acció de
sensibilització urgent a la ciutadania per concienciar y posar al servei de tothom eines practiques de recollida i preservar les
1993 fantastiques platjes que tenim.

NO
NO

NO
NO

MOTIU EXCLUSIÓ
Ja està previst un estudi de mobilitat a la zona amb motiu del projecte de l'institut-escola que
definirà les accions a executar
Requereix permís de Costes, ja sigui per Pla d'Usos de Temporada o bé concessió de l'espai i
l'Ajuntament ja està treballant en la creació d'una base nàutica a la platja

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat. Igualment, cal revisar la recollida
porta a porta, la millora de l'eficiència i d'hort urbà ja en tenim
No és de competència municipal i portar-ho a terme superaria el cost superaria la partida
disponible
Ja forma part de les accions previstes pel present mandat. A més, d'acord amb els informes
que es van emetre en el seu dia, només podria habilitar en platges urbanes com la platja de
Can Villar i de les Barques.

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat, conjuntament amb el camí de
Can Tuietes i la millora de la mobilitat de tot aquest àmbit.
C) Ja forma part de les accions previstes en el present mandat, dins del Projecte
d'accessibilitat 2021. Cada any es posarà una partida i anirem fent actuacions en aquesta
línia.
Supera la partida econòmica disponible
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat, com ara a Can Tobella
Supera la partida econòmica disponible
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat i executar-ho en la seva totalitat
supera la partida econòmica disponible
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat i executar-ho en la seva totalitat
supera la partida econòmica disponible

SI

NO

No és d'interès general

NO

No viable legalment o tècnicament.

NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat. Hi ha el projecte d'urbanitzacio
plataforma única que definirà la solució

1992 Posar els arbres que falten en el consolat de mar
1992 Més arbres al pati de l'escola Sant Pau

NO
SI

1990 Acondicionar el Passeig Marítim entre Sant Pol i Canet, per poder practicar-hi esport en condicions: senderisme, bicicleta...
1990 Facilitar l´accessibilitat dels joves als lloguers i compres d´habitatges.
Renovar les voreres de bona part del nucli urbà que estan molt malmeses, suposant un motiu de risc de caigudes, sobretot en la
1989 gent gran. Com a exemple, cito les dels carrers Manzanillo i Havana, però possiblement n'hi ha d'altres.
1976 DONAR ALGUNA COSA A ALS COLOMS PERQUÈ NO ES REPRODUEIXIN SIUS PLAU
Posar caixes nius d ocells, als parcs i zones verdes. Posar un Parell de plafons explicant flora i fauna del lloc o rodalies. Una potser
1936 terrestre ( Parc o Riera Litoral), una marítima (on acaba avda dr furest)
Explicar quina és la situació dels solars davant bar Biri. Usos possibles i previstos. Si va per llarg mentre no és vén l Ajuntament
hauria de promure un us social no nomes per cotxes. Taules pin pon. Bancs jocs per exercici...Hort autogestionat. Proposar a varies
1936 entitats del poble que farien temporalment I com es poden implicar.

NO
NO

No és de competència municipal
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO
NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO

No viable legalment o tècnicament. És una finca privada.

1932 Neteja a fons de boscos, camps i camins de plàstics, ferralla i deixalles tant visibles com mitg enterrades de cultius abandonats.
1928 Proposo asfaltar el tros que va des del Pas a nivell de RENFE fins als Lavabos / Vestuaris de la Platja de les barques.
Neteja a fons de camps i boscos tant de plàstics ferralla com de desfets i deixalles. Especialment els boscos abans d´arribar Can
1927 Roca (camí del pi del soldat passada l'autopista) que han quedat en un estat lamentable després de tans anys de descuit i abandó.
1926 Tancament de la vegetació dunar de la platja de can villar i la Murtra

NO
NO

No és de competència municipal.
No és de competència municipal.

NO
NO

No és de competència municipal.
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

1926 Fomentar la plantacio d'espècies autoctones de vegetació als voltants de la riera i l'eliminació d'espècies exotiques invasores.
1926 Convertir el parc del litoral en un espai de divulgació i amb cartellatge d'educació ambiental

NO
SI

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

1926 Declarar les platges fora de l'àmbit urbà com a naturals i que quedin fora del pla d'usos de temporada
1925 Voreres adaptades a cotxets i cadires de rodes, no totes ho són

NO
NO

1915 La zona del nou semàfor entre el Gran Sol i el Moré funciona molt bé, però a la tarda nit sobre tot a hivern no hi ha gens de llum.
Millorar el camí per a cotxets i gent gran al camí de al parc de al Pi de l'Soldat. Posar càmeres per detectar persones amb
1912 comportaments incívics (escombraries, botellons, agressions).

NO
NO

Proposta que serà estudiada, així com també l'ampliació de la vorera direcció hotel Gran Sol
És zona de transició del PDVU (Pla Director del Verd Urbà). La col·locació de càmeres supera
la partida econòmica disponible

1882 Organitzar la retirada dels diposits d´aigua obsolets i de uralita dels terrats del poble. Hi guanyariem en qualitat del medi ambient.

NO

No és de competència municipal.

NO

Supera la partida econòmica disponible

NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO

NO
NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Ja forma part de les accions previstes pel present mandat. A més, d'acord amb els informes
que es van emetre en el seu dia, només podria habilitar en platges urbanes com la platja de
Can Villar i de les Barques.
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO

No és de competència municipal.

NO

No és de competència municipal.

Via Verda: Recuperar el dret d'anar a peu d'un poble a l'altre. Anar a peu i en bicicleta des de Sant Pol a Sant Cebrià sense haver de
passar per la carretera. La via verda podria passar pels laterals de la riera (lluny de la carretera pel confort dels peatons) fins a la
1853 rotonda de l'Amargant i empalmar amb el camí del golf fins a Sant Cebrià. Allà ja es connectaria amb la via verda de Sant Cebrià.
Sanejar l'estat actual de la riera de Sant Pol. L'estat dels marges, els residus que hi ha a la seva llera, les emissions d'aigües que rep.
1853 Recuperar-la com al bosc de ribera que realment és.
Sanejar la qualitat de les aigües a la desembocadura del torrent Arrosser a la platja de les Barques. Actualment fa mala olor i l'aigua i
1853 el fang que deixa al baixar plena no és salubre.

1852 Platja per a gossos. Per exemple en els antics banys lluís, on no hi ha habitatges propers.
1851 Retirada de canya (invasora) mitjançant extracció per rizoma oer evitar nous creixements
Arreglar el camino entre la via del tren y la playa en direccion canet de mar,compactar el suelo con tierra,donde actualmente esta
lleno de piedras ,para poder caminar y no halla peligro de leciones fisicas. Tambien levantar el muro que hay entre el bonarea y el
1850 semaforo de cruce para el colegio.cada vez que llueve se hace intransitable caminar por la sera,de lo que cae del terraplen.
Millorar i fer mes segur el cami entre les vies i la platja cap a Canet de Mar fent-ho mes accessible per caminar i correr. Compactant
terra a sobre les pedres fora mes fàcil sobretot per gent no tant jove. I també fer mes alt el muret del talús a la vorera entre el Bon
1849 Area i el semafor del col.legi. Quan plou s´omple de terra i dificulta el pas.
Arranjar el pas sota la N-II que comunica l'Hotel amb el centre urbà. Aquest és un dels llocs més lletjos de Sant Pol. Proposo que es
faci un estudi arquitectònic de paisatge urbà i es doti de pressupost l'arranjament decoratiu que dignifiqui aquest pas, evitant
1842 coloms, humitats, etc., i el faci més agradable als vianants.

SI

SI

No requereix despesa econòmica. La classificacio de les platges urbanes i naturals ja està feta
per la Generalitat.
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

Arreglar els desaigües pluvials i allisar i deixar en condicions la plaça "tova" de Sant Pau. Les condicions vergonyoses en les que ja fa
1836 anys que es troba no ens les hem de permetre els santpolencs. Així com ordenar i restaurar els Jardins Coromines del mateix indret
1819 Neteja de platja
1819 Millora de la qualitat de l'aigua de la platja (funciona bé la depuradora? porten dos anys amb aigua entervolida)

SI
NO
NO

1817 Creació d´un espai amb taules de picnic, lavabos i accesible a la platja de la punta, on els espais de la platjola o banys lluís
1817 Quitar voreras de las calles para favorecer la movilidad peatonal en todo Sant Pol.

NO
NO

1807 Accessibilitat per minusvàlids a les platges
Fer totes les Voreres accessibles per minusvàlids (cadires de Rodes). La baixada del Pont de Nacional del Tobella per passar al carrer
1807 de la policia es molt difícil baixar amb la cadira perquè té 2 desnivells.
1806 Asfaltar el camí del farell, ja que està fet malbé de la darrere obra només amb sorra i a durat un any
1803 Adequar totes les voreres del poble per a unificar-se amb el carrer

NO

1803 Augment de contenidors de reciclatge
Ampliar la vorera 1 metre des de la plaça del cau fins a la plaça de lhotel.Accecibilitat persones amb mobilitat reduida.
1801 - Peatonalitzar la Plaza de l'hotel.
2016 Enllumenat de la zona boscosa dels garrofers
Il.luminar la zona de picnic del mirador dels Garrofers.
2015 Fer millores a la zona d´escales i bosc que dona accés dels Garrofers a la plaça de l´Hotel.
2008 accessibilitat al cementiri per cadira de rodes i/o gent gran (Asfaltat i rampa )
2008 iluminació d´accesos i parc merendero a sobre de la plaça del Mirador
1993 Neteja i millores del camí del Pi del Soldat i de les rutes forestals al voltant.
1925 - Gronxadors per infants amb cadira de rodes.
Construcció d'una àrea de jocs per a infants de 0 a 12 anys a les zones de Sant Pol 2000 i Jardins de Sant Pol. Fa poc hi havia una àrea
de jocs petita però la van treure quan van fer una actuació als dipòsits d'aigua. Cada cop són més les families amb canalla que venen
a viure a aquesta zona i una àrea de jocs proporcionaria un lloc de trobada pels nens i les nenes, així com per a les families, per
1802 poder conèixer-se i crear comunitat en aquesta zona.

NO
NO
NO
NO
NO, NO
SI
NO

Proposta inconcreta
No és de competència municipal, sinó del Consell Comarcal.
No viable tècnicament, ja que estaria condicionat a l'autorització en el Pla d'Usos de
Temporada del Departament de Costes
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
No viable legalment o tècnicament. Molt dificil per la topografia del poble i accessos a les
platges. La platja de les Barques és accesible amb passera fins l'aigua
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Supera la partida econòmica disponible
Supera la partida econòmica disponible
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat, tot i que es vol apostar per
ampliar el porta a porta
F) No viable legalment o tècnicament i B) Supera la partida econòmica
Proposta inconcreta, no queda clar a quina zona fan referència

NO
NO
NO
NO

Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat
Ja forma part de les accions previstes en el present mandat

NO

Proposta inconcreta, no s'especifica en quin espai. Tot i així, s'estudiarà la possibilitat.

NO

Ja estan instal·lats

Propostes finalistes
PROPOSTES INVERSIONS

PRESSUPOST EXECUCIÓ

Arranjament i millora de l'accés per a vianants del pont entre el carrer Tobella i la plaça de l'Hotel
Plantació de més arbres com a zona d'ombra al pati de l'escola Sant Pau

6000
1000

Posar caixes nius d ocells, als parcs i zones verdes. Posar un Parell de plafons explicant flora i fauna del lloc o
rodalies. Una potser terrestre ( Parc o Riera Litoral), una marítima (on acaba avda dr furest)
Arranjament dels desaigües i sauló de la plaça de Sant Pau i dels Jardins Coromines
Millora de l'espai verd dels voltants de la llar d'infants
Circuits d'orientació i geolocalització pels boscos i camins de sant pol.
Instal·lar cadires individuals a la graderia del pavelló municipal
Reforma del camp de futbol de la Sènia
Aparcament per a bicicletes a l'interior de l'escola Sant Pau
Font d aigua a la zona esportiva de Skating i basquetbol

800
60000
4500
4000
2500
18500
2500
5400

PROPOSTES DESPESA CORRENT
Programació cultural per a infants (teatre, música, contacontes...)
Cicle de cinema i teatre per adults i infantil
Programar xerrades per a joves, infants i families sobre salut mental, assetjament, etc.
Tallers de divulgació i educació ambiental del Parc del Litoral
Trobades d'intercanvi turístic amb gent gran d'altres municipis
Taulell d'anuncis públic per a ocupació, intercanvis, economia colaborativa, etc.
Programar una Fira d'Emprenedoria amb ronda d'idees d'innovació per a emprenedors i inversors
Curs d'ofimàtica gratuït per a la ciutadania

8000
5000
1800
300
4000
600
3000
10000

