
Propostes Ciutadanes Pressupostos Participatius 2023

PROPOSTES AGRUPADES

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

1  Patrimoni Adequació i senyalització dels camins de Calafell

 Es proposa adequar i senyalitzar els camins de l’entorn periurbà de Calafell per tal d’oferir als seus usuaris un 

complement informatiu addicional. Es proposa crear panells de senyalització que indiquin la direcció dels camins i 

la distància restant per arribar al punt indicat i el temps de durada del recorregut. Alhora, es proposa també crear 

cartells informatius per a aquells punts que tinguin un interès històric, botànic i geològic així com un suport digital 

que permeti previsualitzar i seguir les rutes en temps real.   Altrament, també es proposa crear un seguit d’itineraris 

urbans que, seguint diferents temàtiques, incentivin i facilitin la visita dels punts d’interès patrimonial del nostre 

municipi. Algunes de les rutes/itineraris que es podrien crear són:   El Calafell Pescador, El Calafell Medieval o El 

Calafell dels Indians.  Aquesta proposta es formula des de l'equip de treball de la Comunalitat Urbana de Calafell.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS15. En quant a 

l'entorn  perirubà es proposa la Redacció i execució de projecte 

d'itineraris periurbans  i la redacció d'una Ordenança municipal.És 

un Projecte interdisciplinar en què prèviament  es realitza un 

inventari de camins . S'estableiixn els usos permesos de  cada 

camí. Posteriorment l'adequació i senyalització , cartografia , 

continguts web ... per acabar definit diferents tipus d'itineraris , 

històrics , eco ( amb diferents punts d'interès , botànic , geològic, 

faunístic). El projecte també englobaria itineraris urbans .

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

2
Turisme 

Sostenible
Ruta de senderisme senyalitzada

 Proposta de projecte: ruta de senderisme (Ecoitinerari) en la qual poder valorar els recursos històrics, els espais 

d’interès natural i la fauna i la flora de la zona.  Fomentar una nova cultura d’oci i esport a l’aire lliure, lligat a un 

estil de vida més saludable.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS15. Incorporat en 

l'anterior 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

15 Espai Públic Proposta d´aplicació del pla director d'arbrat.  Proposta d´aplicació del pla director d'arbrat en aquests carrers, referent a distàncies, mida,...  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS11. ( 

conjuntament propostes 15, 16, 17, 18 ) Dotació econòmica per 

arranjar carrers adequant el màxim possible  al Pla Director de 

l'arbrat ,  reparació de voreres , eixamplament d'escocells, etc 

.Aplicació al barri de La Sínia -Vilarenc .

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

16 Espai Públic Aplicació del Pla director del arbrat carrer rambla Nova i garrotxa 
 Volem que s ha apliquin als criteris del Pla director de arbrat amb comcepte de distancia entre ells i s'ha arreglin 

las voreras  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS11. ( 

conjuntament propostes 15, 16, 17, 18 ) Dotació econòmica per 

arranjar carrers adequant el màxim possible  al Pla Director de 

l'arbrat ,  reparació de voreres , eixamplament d'escocells, etc 

.Aplicació al barri de La Sínia -Vilarenc .

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

17 Espai Públic
Aplicació del pla director d'arbrat als carrers Rambla Nova i 

Garrotxa

 Proposta d´aplicació del pla director d'arbrat en aquests carrers, referent a distàncies, mida, tipus d'arbrat... per tal 

de solucionar els trastorns que provoquen aquests arbres a la població convertint la zona en un hàbitat adequat 

així com la reparació de les voreres afectades  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS11. ( 

conjuntament propostes 15, 16, 17, 18 ) Dotació econòmica per 

arranjar carrers adequant el màxim possible  al Pla Director de 

l'arbrat ,  reparació de voreres , eixamplament d'escocells, etc 

.Aplicació al barri de La Sínia -Vilarenc .
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

18

Parcs i 

Jardins 

Sostenibles

Poda de los árboles y arreglar aceras  Podar los árboles y arreglar las aceras carre Gegans Pere i Carme y Carré Hostal.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS11. ( 

conjuntament propostes 15, 16, 17, 18 ) Dotació econòmica per 

arranjar carrers adequant el màxim possible  al Pla Director de 

l'arbrat ,  reparació de voreres , eixamplament d'escocells, etc 

.Aplicació al barri de La Sínia -Vilarenc .
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

19 Espai Públic Poda arboles Ripoll
 Poda de los arboles y arbustos, concretament en calle Ripoll, en la servidumbre de pasoy cortafuegos, 

mantenimiento de la zona.   Nuria Carreño  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS15. Finalitzats els 

treballs de Delimitació de franges de prevenció d'incendis i pla de 

gestió forestal  es preveu una dotació econòmica per a l'execució 

dels treballs de creació de franges de prevenció

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

24
Rehabilitación 

ecológica
Reforestación, espacios verdes y prevención contra incendios.

 Las urbanizaciones de montaña, por encima de la autopista C32, deberíamos contar con un plan de reforestación 

y limpieza de bosques y espacios naturales. Poda y limpieza de árboles, sobre todo los cercanos a las vías 

rodadas donde son más posibles las infracciones como lanzamiento de colillas mal apagadas. Poder contar con 

arboleda que genere espacios de sombra en las calles así como sistemas de prevención contra incendios, como 

bocas de riego y mangueras listas para ser empleadas. La preparación de vecinos voluntarios para actuar como 

primera medida, es también esencial. Existen solares y caminos rurales propiedad del Ayuntamiento o en manos 

privadas, abandonados, algunos donde la maleza y el incivismo genera auténticos puntos de riesgo de incendio y 

plagas, si no hay presupuesto, es hora de poder generarlo con esta iniciativa.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS15. 

Conjuntament amb la proposta núm. 18
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

61
Pistes 

Esportives
Lavabos en la zona deportiva del vilarenc, pista skate

 En la zona deportiva del vilarenc, pista skate, se deberian construir o colocar unos modulos de lavabos publicos.   

Ante la creciente actividad deportiva y de gente que acude a la zona, la carencia de este servicio provoca que se 

hagan las necesidades en lugares cercanos y provoca malos olores y suciedad.   zona skate, vilarenc   Andres 

Fernandez Redondo  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11. Amb la creació de nous 

equipaments esportius a l'aire lliure que s'han creat a l'eix del 

Passeig de la Unió, skateparc, pista d'atletisme, pistes de bàsquet, 

es fa necessari la creació d'una zona de serveis que els 

complementi.

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

62
Pistes 

Esportives
Aprofitament espai esportiu Parc Vilarenc

 Afegir espai de futbol sala aprofitant les pistes de basquet, també fonts d'aigua i lavabos, si escau vestuari amb 

dutxes.   Gerardo R. G.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11.  S'ajunta amb la 61
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PROPOSTES INDIVIDUALS

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

22 Carrers i Vials Asfaltado de la urbanización y limpieza riera

 La urbanización de Mas Romeu, despues de muchos años, merece un nuevo asfaltado de las calles.   La riera 

cercana a la piscina y al otro lado de la calle, donde se han producido 2 incendios en los ultimos años, tambien 

merece una limpieza a fondo, no solo el espacio cercano a la acera.   Olga Antunez  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 11.  Es proposa 

la redacció d'un projecte de Millora hidràulica , ambiental i social del 

Torrent de la Grallera . Redacció i execució

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

3 Carrers i Vials Arreglo aceras zona Calafell platja

 Toda la zona de la playa, en concreto la calle Jacinto Verdaguer tienen las aceras excesivamente estrechas y 

además destrozadas, por lo que pueden provocar más de una caída y no son accesibles para sillas de ruedas ni 

para carritos de bebé.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11 i ODS 4. Es proposa 

una actuació de eliminació de barreres arquitectòniques del carrer 

Mn. Cinto Verdaguer i les seves connexions amb els carrers del 

voltant, ja que una actuació integral de renovació de la urbanització 

excediria el pressupost màxim  

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

4 Carrers i Vials Millora del pla de mobilitat del carrer Vilamar

 Les voreres del carrer Vilamar, des de l'alçada del carrer Antoni Artigas, fins l'estany presenta un estat lamentable 

de conservació, a banda de que no són aptes gairebé ni pels vianants, són molt estretes.   Aquesta zona necessita 

un estudi i un nou pla de mobilitat, doncs els comerços també hi són presents, si més no, fins l'alçada del carrer 

Jacint Verdaguer i és una zona molt passejada.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11 I ODS 4. Es proposa 

una actuació de eliminació de barreres arquitectòniques del carrer 

Vilamar entre el carrer Antoni Artigas i el carrer de l'Estany, i  seves 

connexions amb els carrers del voltant, ja que una actuació integral 

de renovació de la urbanització excediria el pressupost màxim  

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

8 Carrers i Vials Arrenjament de carrers
 Arrenjament de carrers de la zona baixa de Segur de Calafell, lluis companys a passeig maritim   La papallona 

solitaria  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11. Les necessitats 

d'arrenjament de voreres a la zona de la plajta de Segur, son molt 

presents atesa l'antiguitat dels seu carrers, es pot estimar un 

pressupost de la quantitat màxima establerta a les bases d'aquesta 

convocatoria de pressuposts participatius, per cobrir les reparacions 

més necessàries

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

9 Carrers i Vials Asfaltar Carrer de Lluís Companys
 Se necesita un nuevo asfalto en el Carrer Lluís Companys ya que la carretera está llena de baches y socavones 

que provocan accidentes al tener que ir esquivándolos.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11.  La calçada del carrer 

Llius Companys està en molt mal estat degut a la seva antiguitat, 

s'han fet actuacions puntualsde reparació, però es fa necessària 

una substitució integral del mateix. S'estima quantitat màxima 

establerta a les bases d'aquesta convocatoria de pressuposts 

participatius, per actuar al tram més necessàri

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

10 Carrers i Vials Incorporación de vehículos a c/Lluís Companys

 Para evitar más accidentes en la calle Lluís Companys, se podrían instalar badenes antes de llegar a las 

incorporaciones, así se evitaría que los vehículos no excedieran el límite de velocidad y los que se incorporan lo 

pudiéramos hacer sin peligro. También dado que los espejos que existen casi siempre, ya sea por aire, por 

suciedad o empañados no son fiables, se debería poner con más margen, la prohibición de estacionamiento en las 

esquinas de incorporación, también teniendo en cuenta la ubicación de los contenedores que hay, se deberían 

alejar más de las esquinas.  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) ODS 11. Per poder realitzar un 

bon control que sigui efectiu per aconseguir una reducció de 

velocitat, en una via com la que ens ocupa, la millor solució és la 

instal·lació de radars sancionadors, es necessitaria un mínim de 

dos aparells cinemòmetres fixos o de cabina, juntament amb la 

senyalització advertint de l'existència dels aparells.

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

30 Carrers i Vials Voreres a urbanitzacions  Fer les voreres de la urbanització Brises, son inexistens   B. Luna  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11. Les Brises, parteixen 

d'un deficit de voreres pavimentades, per tant es planteja la inversió 

de la quantitat màxima per a una primera fase amb les zones més 

necessitades

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

31 Carrers i Vials Cami Valldemar i Calafell Parc  Adecuar el cami entre urbanitzacions sense trencar el corredor ecològic.   CalafellParc i Valldemar  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 15. Aquest camí està en 

mal estat tot i que fa uns anys es va fer una reparació dels punts en 

pitjor estat però que no ha servit per detenir la seva erosió..

                                                                                                                                                                  100.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

33 Carrers i Vials Eliminación barreras arquitectonicas Urbanizacion Bellamar

 Supresión de barreras arquitectónicas en aceras mediante su rebaje al rasante de la calzada de cara a mejorar la 

accesibilidad en el paso de peatones de la urbanizacion.   Supresion de los postes que interfieren en el paso de 

coches de bebe o sillas de ruedas para minusvalidos de las aceras planteando el soterramiento del cableado.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11 I ODS 4. Es pot 

contemplar la supressió de barreres, pel que fa a la pavimentació i 

elements urbans municipals, ja  que el pals son propietat de les 

companyies subminstradores.

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

35 Carrers i Vials Rampes accesibles 
 Posar tots els mitjans necesaris per facilitar pasos de peatons per a gent amb cadira de rodes o carros de nens 

petits.   Vilullosa       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) ODS 11 I ODS 4. La redacció 

d'un pla de supressió de barreres urbanístiques i la execució de les 

corresponents obres es una previssió que va la normativa 

d'accessibilitat. Es plantreja el maxim pressupost, per tal de definir 

una primera fase d'actuació que inclogui les actuacions més 

necessaries

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

36 Carrers i Vials Vigilancia con camaras y radares
 Vigilancia en el paseo, voy en silla de ruedas y no se nos respeta por parte ciclistas y patinadores.   Carlos F. 

Martin  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) ODS 11. Per aconseguir una 

millora en la senyalització es proposa la instal·lació de senyalització 

elèctrica (led) cada 100 metres informant de la velociata màxima 

(!0km/h) per ciclistes i d'altres elements mobils 

                                                                                                                                                                    18.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

37 Carrers i Vials Millora per la seguretat i per la contaminació acústica

 Seria convenient per la seguretat ciutadana i per la contaminació acústica i davant de la falta d'efectius de la 

Policia Local, la instal·lació de càmeres de vigilància però també que fossin acústiques per poder comprobar com 

els veïns del carrer Vilamar/ Àngel Guimerà no podem dormir. Cotxes fent carreres, motos amb el tub 

d'escapament trucat, volum altíssim de música de cotxes i motos, gent que es baralla, etc.   Les càmeres s'hauríen 

d'instal·lar a l'Av Mossén Jaume Soler en direcció a Àngel Guimerà. Les altres des de c. Antoni Artigas / Vilamar i 

seguint Vilamar fins el carrer Jacint Verdaguer i tornar a Av Mossén Jaume Soler. Per la seguretat de tots i pel 

descans sobretot nocturn de la gent que també treballa encara que visqui a Calafell Platja.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) ODS 11. Es proposa la 

instal·lació de càmeres de vigilància a tot el barri, ampliant la zona 

fins el carrer Pintor Mir

                                                                                                                                                                  100.000,00 € 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

53 Espai Públic Segur i Calafell net i bonic

 Proposso un pla de neteja a fons de tots els barris adequant normes i papeleres per tal de tenir un poble mes net. 

Amb educació urbana per parte d'agents que informan als ciutadants. Igualment, enmendar i arreglar els jardins 

municipales així com el seu manteniment. Una proposta de voluntariat per certes tasques sería molt interessant ja 

que els ciutadants s'implicarien en les millores del poble.   El poble és la nostra casa, i com a tal si la cuidem ens 

sentirem feliços i orgullosos d'ella.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS 15 i ODS 11 . 

Pla d'ocupació agents cívics . Campanya de sensibilització 

mediambiental i de civisme

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

39 Aparcaments Aparcaments segurs per a bicis als instituts
 Aparcaments segurs per a bicicletes i patinets a l'entrada o dintre dels instituts de Calafell i Segur de Calafell, 

perquè els adolescents puguin anar amb bici a classe, sense risc de robatoris o manca de lloc per aparcar.    

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) ODS 11. Es proposa la 

instal·lació d'aparcaments segurs de caixa amb guitxetes per poder 

assegurar les bicicletes i els patins elèctrics.

                                                                                                                                                                    50.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

43 Educació Patis renovats i de cautxú
 ODS  4:  Col·locació de sòls de cautxú en aquells patis que es necessitin de cada centre perquè la passin a tenir 

l’ús de patis o zones de joc  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) ODS 11 i ODS4 .Ampliació de les 

zones amb cautxú ja realitzades per millorar el comfort dels 

estudiants d'infantil i primària. 

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

44 Educació Refer pista Santa Creu 

 ODS 4 i 5:   Refer per fases tota la pista del Santa Creu repavimentant i no crear un entorn nomes 

"futbolcentrista", sinó creant usos alternatius mes diversos i igualitaris amb jocs i ambientis i zones de descans. 

Fase primera 200.000€  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz)  ODS 5 i ODS 4 .Desenvolupar una 

intervenció en el pati de l'Escola Santa Creu per tal d'ampliar i 

diversificar la zones d'esbarjo amb zones de joc, de descans, jocs 

de pista,… 

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

45 Educació Material d'inclusió i pictogrames a les escoles del municipio.

 Instal.lació de senyalistica als centres educatius d' acord amb la inclusió dels menors amb autisme, col.locar taps 

antisorolls a cadires i taules per als menors autistes o amb hipersensibilitat auditiva. Canviar els pictogrames dels 

banys dels centres educatius per a que deixin de ser sexistes.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) ODS 10 .Instal·lació de senyalèctiva 

als centres educatius per tal d'acollir als alumnes amb capacitats 

diverses i se sentin pròpies les instal·lacions, defugint el sexisme en 

el disseny dels pictogrames. Millorar el mobiliari de les aules per tal 

de disminuir el soroll ambiental amb taps antisoroll, per tal que 

l'alumnat amb hipersensibilitat auditiva o austisme se senti més 

còmode. 

                                                                                                                                                                    25.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

46 Educació Mantenir temperatures a les aules

 ODS  4:  Per a tenir un nivell de temperatura òptim dins de les classes, aquestes han de poder estar ventilades ( 

aluminis corredissos) i protegits del sol. A l'Escola Sta Creu, es podria evitar amb "gelosies  de làmines d'alumini" 

que permeten la NO entrada directa del sol i la bona visió de les pantalles digitals.   Primera fase 200.000€  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) ODS 4 i ODS 7 i ODS 13. Millorar la 

climatització de les instal·lacions que permiti protegir les aules del 

sol a través d'elements de fusteria d'alumini, gelosies,… que 

permetin a la vegada reduir l'impacte del sol a les aules. 

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

47 Educació Gimnàs - Sala d'actes Escola Sta Creu

 ODS  4:  Adequar els gimnasos dels centres com a sales d'actes i reunions que també ho són. Fent escenaris 

fixos per a balls i xerrades, armaris per a guardar cadires i pantalla i projector grans i de qualitat per a poder 

visualitzar el que es necessiti       
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) ODS 4. Realitzar petites 

intervencions per tal d'ampliar els usos dels gimnassos dels 

centres, per tal que tinguin major polivalència: escenaris fixos, 

armaris encastats per guardar cadires, instal·lació de pantalles de 

projecció, instal·lació de projector de gran format,...

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

48
Energia 

Renovable
Plaques Solars al l'Escola Santa Creu

 Col·locació de plaques solars en les cobertes dels Centres Educatius, per a poder ser autosuficients 

energèticament en el major % possible,   La instal·lació de plaques solars als centres escolars obre la possibilitat 

de repartir l’energia sobrant a través de comunitats energètiques, tenint en compte que els centres escolars no 

consumeixen durant l’estiu que és quan més hores de sol hi ha. Una Comunitat Energètica que gestioni els 

excedents de l’energia d’autoconsum ja que a l'estiu les escoles estan tancades i no es faria ús de l'energia, de 

manera que aniríem a un repartiment entre la ciutadania que suposa la democratització de les energies 

renovables.   Es podria començar per una primera fase de 200.000€       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic ecologia urbana, Ricard Sendros) ODS 4 i ODS 7 i ODS 13. 

Realització d'una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum 

compartit entre edificis públics a la coberta de l'escola Sta Creu 

amb una potència màxima de 100 kW 

                                                                                                                                                                  200.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

49
Espai per 

mascotes
Ayuda a voluntarias mascostas  Ayuda para el alimento de las mascotas a las voluntarias   Mara  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnica de Benestar Animal, Olga Fornàs) ODS 11 i ODS 3.Per 

poder ajudar a les voluntaries en la compra d'aliments pels gats 

ferals.

                                                                                                                                                                      5.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

50 Espai Públic Protección colonials ferales

 Independentemente de las acciones que lleve a cabo el Ayuntamiento, propongo señalizar los puntos de comida 

que encomiablemente l@s alimentador@s utilizan y, no sean objeto de vandalismo. Una señalización adequada 

"que llegue al ♥️.   Una acció de pedagogía, con la esperanza de que poco a poco aprendamos a respetarnos 

un@s a otr@s.   Mil gracias.  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnica de Benestar Animal, Olga Fornàs) ODS 11 i ODS 3. 

Realitzar actuacions per senyalitzar els punts autoritzats al municipi 

per alimentar gats, fer cartells informatius per cuidar els espais i els 

elements  destinats a aquest efecte,  intentar evitar el vandalisme, 

conscienciar a la població per conviure de forma respetuosa amb 

els animals,  tenir cura de la seva salut i garantir la bona 

convivència.

                                                                                                                                                                    25.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

51 Espai Públic

Crear una campaña de concienciación y también de sanciones a 

aquellos propietarios de animales que no recojan las heces de las 

aceras. Es responsabili

 Crear una campaña de concienciación y también de sanciones a aquellos propietarios de animales que no recojan 

las heces de las aceras. Es responsabilidad exclusiva del dueño hacerlo, tener un animal comporta derechos, pero 

tambien obligaciones.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

( Tècnica de Benestar Animal, Olga Fornàs) ODS 11. Campanya 

informativa i de conscienciació perquè els propietaris dels animals 

recullin  les deposicions que les seves mascotes facin a la via 

públic amb l'objectiu de  gaudir d'un municipi net.

                                                                                                                                                                    50.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

56

Parcs i 

Jardins 

Sostenibles

Cambiar columpios en parque infantil Mas Romeu
 Despues de muchos años los columpios del parque infantil de Mas Romeu se encuentran en mal estado e 

inservibles, deberian ser sustituidos y mejorar la zona del parque infantil   Andreu Fernandez Redondo  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 11. Es proposa 

l'adequació del Parc amb jocs antivandàlics
                                                                                                                                                                    50.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

57

Parcs i 

Jardins 

Sostenibles

Renovación parque infantil playa segur junto a petanca 

 El parque infantil que está en la playa, junto a la petanca entre el paseo marítimo y la calle Rin lleva más de 20 

años siendo el mismo, es un peligro porque está muy deteriorado y obsoleto. Se necesita un parque nuevo porque 

el que está dentro del puerto se queda pequeño para tant@ niñ@.   cada dos por tres está cerrado por 

desperfectos o roturas que son peligrosas para l@s niñ@s. Es hora de cambiar este parque. La única solución 

siempre es la misma pintar sobre pintado pero no se cambia.   

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 11. Implantació 

de nova àrea de Jocs Infantils
                                                                                                                                                                  100.000,00 € 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

60 Gent Gran Soporte a la  4 Generación (gente mayor con in capacidades)

 PROPUESTA:   Soporte y red   de personas de 4 Generación.(3 Edad)   con limitaciones.   ATRAVES DE 

ACTIVIDADES   Actividades intergeneracionales ámbito familiar, sociales y ambientales.        Facilitando su 

autorreferencia,,   en su entorno habitual de su vida diaria,   con diferentes vinculaciones, fomentando entorno 

seguro en sus necesidades básicas (Escalas Maslow).                  Convertir in capacidades   la no capacidad en 

capacidad.                           

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de Benestar Social, Francesc Sanchez) ODS 5. Des de 

l'Àrea Bàsica de Serveis Socials es venen desenvolupant 

actuacions relacionades amb les persones grans i la discapacitat, 

però dins de l'àmbit social i segons les funcions establertes per als 

Serveis Bàsics d'Atenció Social.     

                                                                                                                                                                    50.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

64
Pistes 

Esportives
Mesa de ping pong  Poner mesas de ping pong en la urbanización Bellamar   Rosa A. R.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 11. Es proposa 

una dotació de 25.000 per a la compra i instal·lació de meses de 

ping pong a Bellamar . 

                                                                                                                                                                    25.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

69 Platges Pasarela a la Platja  Pasarela accesible en el passeig maritim/carrer manzanares per poder anar a la platja   Angeles M.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes)  ODS 15 i ODS 10. Es 

proposa el subministrament de passera adaptada en fusta de 2 

metres d'amplada1

                                                                                                                                                                    50.000,00 € 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

71
Residuos 

Cero
Reducción de residuos  Incentivar a las personas a llevar sus bolsas y envases reutilizables mediante campaña informativa.   Maesm75  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 13. Campanya 

de sensibilització mediambiental per fomentar el reciclatge dels 

residus 

                                                                                                                                                                    75.000,00 € 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

73
Residuos 

Cero
Mes papereres a Calafell  Mes paperes en el nucli de La Platja de Calafell   Fina Lladó  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) ODS 11. Es proposa la 

renovació de les papereres de la platja . ( Amb papereres per 3 

fraccions de residus )

                                                                                                                                                                    75.000,00 € 
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PROPOSTES DESCARTADES

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

7
Carrers i Vials 

/ RETIRADA

Peatonalizar Avenida Mossen Jaume Soler // Mayor limpieza y 

mejor imagen / Ampliación zona comercial y de paseo

 Se trataría de hacer una nueva "rambla" peatonal. Abarcaría de la Carrer Sant Pere a Carrer Monturiol, dando 

paso a la zona comercial y peatonal unificada.   Se dotaría de un espacio compartido humanizado y en favor de los 

peatones bancos y arbolado ya existente. Limitando el tráfico con un único carril lateral de acceso para carga y 

descarga a los comercios/bares y para el acceso a calles peatonales / vados garajes. Se reducirían los accidentes 

y atropellos.   Se puede favorecer el paseo de mascotas y la limpieza de la calle. Las fachadas soportan los 

residuos caninos, empeorando la imagen y limpieza de las aceras   El aparcamiento es otro tema pendiente 

precisa de mayor presupuesto. Los beneficios y beneficiados serían: vecinos, comerciantes, zona comercial 

aumento en valor y de la imagen de una de las avenidas principales de la zona de playa, zona de paseo, respeto 

medioambiental, evitar accidentes y atropellos, favorecer la limpieza de este tramo de la calle.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'actuació proposada, donada la 

seva envergadura i obres que implica, excedeix el pressupost 

màxim de 200.00€

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

5 Carrers i Vials Arreglar voreres 
 Inversió per arreglar voreres entre el carrer Sant Pere, la Carrelada d'en Ralet i de Mossen Jaume Soler a Passeig 

Maritim.   Joaquim P. T.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de reforma integral de la urbanització de 

l'àmbit delimitat per la Carrerada d'En Ralet, Passeig Marítim Sant 

Joan de Deu, carrer Sant Pere i Av. Mn. Jaume Soler. Per tant 

aquestademanda pot quedar coberta amb aquest projecte 

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

6 Carrers i Vials
Peatonalització Carrer Sant Pere, tram Avgda Mn Jaume Soler i 

Rafael Casanova

 La meva proposta és la de la peatonalització del tram de baixada al Carrer Sant Pere, a la zona comercial entre 

els carrers Avgda Jaume Soler i Rafael Casanova, aquesta zona està usualment sobre saturada, redirigint el trànsit 

pels carrers adjacents. Aquesta peatonalització es podria fer de manera flexible, en funció de la densitat de 

peatons i trànsit mitjançant pivots  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de reforma integral de la urbanització de 

l'àmbit delimitat per la Carrerada d'En Ralet, Passeig Marítim Sant 

Joan de Deu, carrer Sant Pere i Av. Mn. Jaume Soler. Per tant 

aquesta demanda pot quedar coberta amb aquest projecte, ja que 

pot preveure la vianalització de noves zones. 

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

11 Educació Bus Escolar Migdia  Afegir bus escolar en l'horari de migdia tal i com estava abans.   Bea  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) No es correspon amb una 

inversió, aques servei es correspon amb un contracte que no es pot 

modificar fins l'any escolar 2024 - 2025

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

12 Educació Ombres Centres escolars  Dotar d'ombres en els espais oberts dels centres escolars com a patis i pista, buscant zones de refugi i trobada.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) L'any 2022 ja hi ha consignats en el 

pressupost 100000 euros per desenvolupar el projecte de Refugis 

Climàtics als centres educatius. Proposta que va sortir guanyadora 

l'edició anterior.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

13
Turisme 

Sostenible
Playas para perros

 Una zona de playa para perros en Segur de Calafell y otra en Calafell aumentaría el atractivo de nuestro querido 

pueblo. Más de la mitad de esta localidad tiene mascotas y somos muchos los que vamos hasta Cubelles para 

poder bañarnos con ellas.   No es lógico que llegado el buen tiempo se excluya a nuestras mascotas de un 

refrescante baño.   Sería interesante delimitar un espacio para no molestar al resto de bañistas. También habría 

que idear unas normas básicas de comportamiento e higiene para que nuestras playas sigan así de bonitas.       
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) Suposaria la pèrdua 

de la bandera blava per la platja. L'Ordenança municipal no permet 

la presència d'animals de companyia a les platges des de Setmana 

Santa  fins a 31 d'octubre. A més contradiu l'article 33 de la Llei de 

Costes en quant a què no està permès  l´ús privatiu de les platges , 

ja que la delimitació de la platja per evitar la mobilitat dels gossos 

més enllà de la zona habilitada suposaria una privatització del 

domini públic marítim terrestre

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

14
Espai per 

mascotes
Neteja platja per mascotes 

Platja per a mascotes a l'esquerra del port , carrer Antoni Almanzor, encara que sigui en horaris puntuals i 

obligatorietat de l'empresa de neteja de garantir la tasca de neteja a diari i a les hores convingudes

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) Igual  a l'anterior  DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

20 Espai Públic Parc infantil plaça alcalde Romeu

 Canviar els actuals balancins de la plaça alcalde Romeu per uns de més variats, ja que hi ha 5 aparells i d'aquests 

5, 4 estan repetits, es el mateix tota l'estona amb diferent forma. No cal un gran parc però algun tobogan o algun 

gronxador, i que les modalitats de joc siguin variades estaria bé. Això també ajudaria a dinamitzar la plaça.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de reforma integral de la urbanització de 

l'àmbit delimitat per la Carrerada d'En Ralet, Passeig Marítim Sant 

Joan de Deu, carrer Sant Pere i Av. Mn. Jaume Sole, que inclou la 

plaça Alcalde Romeu. Per tant aquesta demanda pot quedar 

coberta amb aquest projecte 

 DESCARTADA 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

21

Parcs i 

Jardins 

Sostenibles

Adequació, sanejament i dinamització Plaça Alcalde Romeu

 La Plaça Alcalde Romeu va ser durant molts anys centre de trobada al nucli de la Platja. És una plaça gran amb 

molta ombra, que es pot transformar i donar molta vida al nucli. La dinamització de la Plaça segur que portarà 

noves i bones intencions als qui la gaudexin.   S'hauria de renovar el parc infantil, no hi ha varietat en els 

gronxadors, això fa que no hi hagi quasi families que hi vagin a passar l' estona, normalment passem de llarg. 

Tenim la sort d'una plaça ben ombrosa, aprofitem-la, i no només per actes festius sinó a diari.   Fa falta bancs per 

seure i gaudir de la tranquilitat que proporciona la plaça, per passar una tarda mentre els petits es gronxen, 

simplement llegint el diari o xerrant amb la colla. Molta gent busca l'ombra i més els dies de calor.   La font refresca 

la zona i està molt bé.   Es clar que una cafeteria a la plaça donaria més vida però això ja no és competència de 

l'ajuntament.       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de reforma integral de la urbanització de 

l'àmbit delimitat per la Carrerada d'En Ralet, Passeig Marítim Sant 

Joan de Deu, carrer Sant Pere i Av. Mn. Jaume Sole, que inclou la 

plaça Alcalde Romeu. Per tant aquesta demanda pot quedar 

coberta amb aquest projecte 

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

23

Parcs i 

Jardins 

Sostenibles

Neteja pulmó verd de Calafell
 Neteja de la pedrera de l'escarnoja  de forma  periòdica    Arranjament  dels  camí de  mas d'en vives i 

manteniment  periòdic.   Cecilia S.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) No es tracta d'una 

invesió sinó de manteniment
 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

25 Carrers i Vials 2º Pla de Voreres Segur de Calafell  2º Pla de Voreres Segur de Calafell.   Continuar els arranjaments de voreres malmeses a Segur de Calafell.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de la segona fase de reparació de voreres de 

Segur.  Per tant aquesta demanda pot quedar coberta amb aquest 

projecte 

 DESCARTADA 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

26 Carrers i Vials Badens a avinguda Sanatori  Badens a avinguda sanatori, els vehicles van a molta velocitat, aprox. entre els numeros 15/25.   Mati B.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) En aquesta via ja existeixen 

elements reductors de velocitat i els elements de senyalització 

(rotonda) ja realitzen la funció reductora.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

27 Carrers i Vials
Posar ressalts de reducció de velocitat a l’Avinguda França i 

l’Avinguda Espanya 

 Posar ressalts de reducció de velocitat a l’Avinguda França i l’Avinguda Espanya (la part que va del pavelló Jaume 

Vilamajor fins al pont), per evitar els excessos que han dut a l’Ajuntament a presentar al Pla de Barris 2022 el 

projecte de fer aquests carrers de direcció única. Certament, com que aquestes vies són llargues i bastant rectes, 

hi ha cotxes i motos que corren moltíssim, fet que és un perill per tots, però és millor, més segur i més barat, posar 

aquests ressalts que no pas enredar a tota la població fent que canviem de ruta i donem voltes per carrerons. 

Pensem que l’Avinguda Espanya i França són les artèries que comuniquen la platja amb les urbanitzacions i és un 

gran error voler fer-les d’una sola direcció, perquè, finalment, els vehicles podran córrer igualment, no és un 

problema dels dos carrils, sinó de com són aquests trams.            

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) En aquestes vies és en procés 

un pla de senyalització i mobilitat per aconseguir una reducció de la 

velociata, del trànsit al fer-les de sentit únic i amb estacionaments 

en superficie, així aconseguir un reducció del carril de ciruclació 

aconseguint així una reducció de les velocitats. No es correspon 

amb una inversió.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

28 Carrers i Vials Pilonas para evitar que se aparque sobre las aceras -Segur

 En ciertas zonas de Segur, es imposible caminar por la acera, ya que están invadidas por coches aparcados. Es 

un problema de seguridad y de movilidad, especialmente personas mayores, niños, personas con problemas de 

movilidad, etc   Es un problema enquistado en ciertas zonas, que además es muy fácil de solucionar poniendo 

pilonas en las aceras para evitar que los vehiculos puedan subirse.   Propongo identificar las zonas en que esto 

pasa y poner pilonas para erradicarlo. estas son algunas zonas de ejemplo:   Calle Brasil, zona institut La Talaia - 

Bar Pariente   Calle Ecuador esquina calle Garrigues   Calle Venezuela   Av Marca Hispánica, zona cruce Av 

Tibidabo                 
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) Amb la nova senyalització del 

pla de senyalització s'està aconseguint ampliar la zona 

d'aparcament en superficie de forma que els vehicles no tenen 

exceusa per aparcar al damunt de les voreres i poden ser 

denunciats i retirats amb la grua municipal. No s'aconsella ficar 

elements fixos (pilones) a les voreres per que redueixen el pas de 

vianants i persones amb mobilitat reduïda. No es correspon amb 

una inversió.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

29 Carrers i Vials
Acabament dels carrers del Parc Empresarial - Baronia del Mar 

Calafell

 Els veins de Baronia del Mar Calafell també existeixen, seria un bon moment per acabar els carrers que conecten 

el Parc Empresarial (Coloquialment conegut com el poligon del ALDI de Calafell) amb els carrers esmentats de 

Baronia del Mar, realment, si vas a google o vas amb cotxe ja veus els camins iniciats, faltaria rematar.   Aixo 

aporta una gran millora a la qualitat de vida dels nostres veins de la zona, ja que, poden accedir a una gran 

superficie de alimentació ja sigui a peu, bici o transport particular, fent una ruta que actualment es prohibitiva, o 

tenir que anar a vendrell a fer una compra alimentaria. També donariem acces al bus de calafell que conecta amb 

renfe, i la resta del municipi.   Apart, el cami seria molt mes segur al conectar aquets punts, que agafar 

constantement la carretera calafell- vendrell actual, mes llarga i transitada, i que no permet caminar amb garanties.   

Tothom es important al municipi, no deixem ningu enrrere, visquin on visquin.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) Aquest camí està en gran part al 

terme municipal de Bellvei, per tant no es una actuació que pugui 

dur a terme l'Ajuntament de Calafell.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

32 Carrers i Vials Accès directe a Bellamar  Accès directe a Bellamar per la carretera C31, amb rotonda, davant del carrer Llevant/Altafulla.   Ernesto A. R.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan Lopez)  La rotonda proposada es situa a 

la carretera C31, que es competencia de la Generalitat de 

Catalunya, per tant l'actuació ha de partir de la seva iniciativa, en tot 

cas el Pla General d'Ordenació Urbana de Calafell no preveu 

aquesta rotonda

 DESCARTADA 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

34 Carrers i Vials Pasos de vianants  Repintar tots els pasos de vianants a les zones de platja de Calafell.   A. Garcia Planas  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) Aquesta actuació no es una 

inversió, es manteniment de senyalització de la que s'encarrega la 

brigada municipal.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

38 Carrers i Vials Controlar els patins elèctrics

 Proposo controlar millor els patins elèctrics que dia tras dia es salten les normes de circulació, anant sense casc, 

en contra direcció, a vegades dos persones al mateix patí, sense assegurança i que en molts casos són un perill 

pels vianants i els conductors. Ja sé que és molt difícil, però no sé si la solució sería posant càmeres abans que 

tinguem desgràcies personals  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic de mobilitat Enrique Maria) Aquests tipus d'accions 

singulars d'alguns conductors dels vehicles de mobilitat personal 

son accions punitives recollides a les OOMM de Circulació i es 

correspon amb la vigilancia del trànsit de la Policia Local, el fet de 

ficar càmeres no es correspondria amb accions sancionables doncs 

els aparells elèctrics no tenen identificacio per poder fer una 

proposta de sanció si no s'atura al conductor. No es correspon amb 

cap inversió.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

40

Comunicacion

s per un 

desenvolupa

ment 

sostenible

Paso subterráneo acceso al Centro Comercial Día, cines 

 Mi propuesta para mejorar es realizar un paso subterráneo en la calle Lluís Companys cruce con calle Tajo al otro 

lado de la vía del tren pues entre el puente del Más Mel y el puente de Segur no hay otro acceso para poder ir al 

supermercado Día y al Centro Comercial, cines etc, y no tener que dar toda esa vuelta inútil para tantos vecinos 

como vivimos en ésta zona.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) L'actuació proposada, donada la 

seva envergadura i obres que implica, excedeix el pressupost 

màxim de 200.00€

 DESCARTADA 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

41

Comunicacion

s per un 

desenvolupa

ment 

sostenible

Calafell amb els serveis sanitaris
 Millora de la comunicació tren - bus i els serveis sanitaris municipals i comarcals, amb la ampliació dels caps amb 

serveis basics i deixar l'hospital amb serveis majors.   Eulalia G. V.       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) Es una competencia de la  

Generalitat de Catalunya
 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

42 Educació Coberta o sistema d'ombra al pati de primària. Escola La Ginesta.

 Una de les mancances més importants a la nostra escola és la falta d'ombra en els patis. Per aquesta raó 

demanem una coberta a la pista de primària.   Ens agradaria que la coberta o el sistema d'ombra que proposi 

l'Ajuntament, fos el més natural possible i que cubrís la zona de la pista del pati de primària.   Aquest fet ens 

ajudaria a paliar les altes temperatures en els moments d'oci dels infants, i d'igual manera ens podriem plantejar 

els festivals exteriors a l'estiu amb molta menys calor.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic Joventut Iban Alcaraz) L'any 2022 ja hi ha consignats en el 

pressupost 100000 euros per desenvolupar el projecte de Refugis 

Climàtics als centres educatius. Proposta que va sortir guanyadora 

l'edició anterior.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

54 Espai Públic Port Segur - Vigilancia i Neteja
 Manteniment ascensors, nomes funciona un   Neteja entorn del Port   Mes vigilancia en el Port   Maria M. i Jaume 

T.       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) El responsable del 

manteniment i de la vigilancia del port es el concessionari, Port 

Segur, en tot cas les actuacions de manteniment i vigilància no 

s'incluen 

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

52 Espai Públic Tancament Parc Vilarenc
 Tancar el Parc Vilarenc, igual que el parc de la Sinia, per evitar "Botellones" i altres actes incivics de grups de 

joves que arriven totes les nits d'estiu amb soroll, musica molt alta i sense respectar els veïns.   Alfredo Garcia  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) La proposta de 

tancament del Parc del Vilarenc  excedeix el pressupost  de 

200.000 €

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

55 Espai Públic Local Social Mas Romeu

 Despues de varios años presupuestando el local social de la urbanización, en el terreno del antiguo bar y que 

actualmente esta en ruinas y nido de ratas, runa y suciedad se propoone se ejecute la construcción del local social.   

Olga Tiende  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) L'actuació proposada, donada la 

seva envergadura i obres que implica, excedeix el pressupost 

màxim de 200.000€

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

58 Espai Públic Creació d'un Casal de Dones

 Crear un Casal de Dones, un espai de participació i trobada de dones, per impulsar i promoure la participació de 

les dones i afavorir el seu protagonisme i la seva integració en tots els àmbits, mitjançant activitats formatives i 

recreatives als camps social, polític, cultural i recreatiu; i com a seu per a les associacions de dones.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) Si l'actuació proposada 

correspon a la construcció d'un nou equipament,, donada la seva 

envergadura i obres que implica, excedeix el pressupost màxim de 

200.00€

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

59 Fons Marins Emissor de redidus a la platja
 L'emisari d'aigues residuals que desemboca a la platja es satura a l'estiu i l'escuma de la bruticia inunda les platjes 

de Calafell. Es podria posar l'emissor mes endins de manera que no tornin tants residus a les Platges   Isabel H.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) Hi ha un projecte de 

remodelació de l'emissari de Sant Pere per import de 1.400.000 €. 

Excedeix el pressupost . L'Emissari a què es fa referència és 

d'emergència . Només funciona en comptades ocassions. La 

presència d'escumes a les platges no està associat a l'abocament 

d'aiguës residuals  urbanes , sinó que es tracta de fenòmens 

naturals .

 DESCARTADA 
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Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

63
Pistes 

Esportives
Acceso para embarcaciones pequeñas desde la playa

 Como en muchas poblaciones de costa, se propone la construcción de una rampa para botar embarcaciones 

pequeñas, zodiacs, kayacs, tablas de padde surf... y no tener que recurrir unicamente al puerto donde se cobra 

cada vez que se entra al mar.   Antonio Fernandez  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) A la platja hi ha 6 

canals d'entrada i sortida d'embarcacions - El kayacs, tables de 

paddel surf , etcc poden fer ús d'aquests canals públics per entrar i 

sortir.

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

65
Pistes 

Esportives
Petanca Mas Mel  Poner la petanca que habia en Mas Mel en el mismo lugar y quitar el chiringuito.   Mariano  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) En el projecte del nou 

Parc de Mas Mel és preveu la instal·lació de zona lúdico-esportiva
 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

66 Platges Dutxes i pas accesible zona port/carrer Rin

 Posar pas accesible per persona amb problemes de mobilitat i dutxes.   Moltes persones ho estan demanant.   

Posar alguna dotació per persones amb mobilitat reduida i puguin banyar se.   Neteja de la sorra a diari.   Delimitar 

algun punt per bany amb gossos   Basses amb contrl de mosquits, fumigar   ctmyfg  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) Tots els accessos a 

les platges disposen de servei de dutxa , papereres etc. 

L'ajuntament arranja  els accessos a la platja  des del Passeig 

marítim  i no des del Port ja que es tracta d'una concessió a una 

entitat privada

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

67
Pistes 

Esportives
Centre esportiu municipal a Segur  Aprofitar l'espai del Tenis Segur/Sant Miquel per fer un espai esportiu municipal amb diferents activitats  
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INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) Aquest equipament no es 

propietat municipal, per tant no es pot preveure cap inversió per 

part de l'ajuntament

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

68 Platges Replantejament muro passeig maritim nucli de la Platja

 El  muro  de la platja, actualment obert en algunes zones, és un pas de sorra i mar quan hi ha temporal, 

anteriorment els accessos del passeig a la platja eren amb doble  muro, crec que estaria que a les zones obertes 

de pas, tinguessin aquest doble muro per evitar precisament el pas de sorra i mar en temporals cap al passeig.       

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López) El passeig marítim és a zona de 

domini públic competencia de la Generalitat que va autoritzar i 

aprovar el passeig en el seu estat actual, esde suposar que es van 

tenir en compte els aspectes referits a la proposta

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

70 Platges Barri de l'Espineta  Reordenació i remodelació de mobilitat i seguretat en el barri, carrelada d'en ralet.   Joan S. N.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnic d'urbanisme, Joan López)  L'ajuntament està en fase de 

redacció del projecte de reforma integral de la urbanització de 

l'àmbit delimitat per la Carrerada d'En Ralet, Passeig Marítim Sant 

Joan de Deu, carrer Sant Pere i Av. Mn. Jaume Soler. Per tant 

aquesta demanda pot quedar coberta amb aquest projecte 

 DESCARTADA 

Or

dre
CATEGORIA PROPOSTA VEÏNAL DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

72
Residuos 

Cero
Brossa a la Platja

 Que es tregin tots els contenidors de residus del passeig maritim de la Platja, zona peatonal, no ajuda a donar una 

bona imatge del municipi, ni pel turisme, comerç..   Guido H.  

INFORME TÈCNIC  PRESSUPOST 

(Tècnica d'ecologia urbana, Pilar Cervantes) Properament es 

retiraran aquestes bateries de contenidors . Es col·locaran illes 

emergents  per dipositar els residus en carrers de la Platja de 

Calafell. Es descarta perquè ja està  previst.

 DESCARTADA 
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