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Propostes Admeses 

Títol Descripció ODS  Cost  COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

 1. Pas de Vianants al Carrer de les 
Eres  

Posar un pas de vianants al final del carrer de les 
eres que és crua amb la rambla Mossèn Jaume 
Tobella, just davant de la clínica veterinària i la 
clínica dental hi ha un stop que ningú respecta i 
tampoc hi ha cap mena de pas de vianants per a 
poder passar d'un carrer a un altre 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

     8.000,00 €  En aquest cas, a banda de fer una senyalització adïent de pintura i 
balisses, s'ha de fer actuació a les voreres per tal de fer-les 
accessibles i ficar senyals verticals, pressupost orientatiu 
8.000,00€ 

2. Instalación de papeleras pez en las 
playas para la recogida de plásticos y 
latas 

Cada vez más personas consumen bebidas en las 
playas, fuera de los establecimientos de 
restauración y hostelería. También hay un amento 
de la utilización de bolsas de plástico, en las que se 
transportan los productos que luego se consumen 
en la arena. Para ayudar a la recogida selectiva de 
estos residuos, se propone la instalación de estas 
papelera gigantes, en forma de pez, ya que su 
aspecto ayuda a mejorar la imagen de la playa, más 
que un contenedor normal  y motiva a la 
utilización. 

ODS 12 Objetivo 12. 
Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles. 

   12.000,00 €  Figura amb vareta de ferro, folrat amb xarxa pescar (a partir de 
trossos nets donats per les Confraries de Pescadors) i aleta de 
fusta amb gràfica aplicada  2,5m de llarg per 1,5m d’alçada, i 
porta associat un plafó divulgatiu.Una per a cada platja . El preu 
unitari és de 4000 € per paperera i es proposa la instal·lació d'una 
paperera gegant a cada platja . 12000 €. 

3. Taules de ping-pong - Port de 
Segur de Calafell 

Ubicació de quatre taules de ping-pong al port en la 
zona d'ombra per poder practicar aquest esport tot 
l'any. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   15.000,00 €  Es pressuposta amb  15000 € 

4. Oficina d'assessoria energètica per 
a ciutadans, associacions de veïns i 
veïnes, i comunitats de veïns 

Oficina d'assessoria energètica per a ciutadans, 
associacions de veïns i veïnes, i comunitats de veïns 
per la Instal·lació d'energia solar als habitatges, i 
sobre les tarifes i els bons socials elèctric i tèrmic de 
les energètiques.  
 
També s'encarregarà de situacions específiques de 
pobresa energètica.  
 
Servei disponible en principi dues tardes per 
setmana. Ampliable si fos necessari. 

ODS 7 Objetivo 7. Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.  

   20.000,00 €  Aquesta acció tindria un cost aproximat de 20.000€, que inclouen 
el treball d'una persona tècnica en energia i medi ambient al 20% 
de jornada durant un any i el montatge de l'espai adïent 

 



Títol Descripció ODS  Cost  COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

5. Resaltes  pasos peatones Jaume 
soler  

Al passeig mossen Jaume soler cada any s 
atropellan persones als pasos de  vianants, posar 
alguna mena de resalt o desnivell. Ens hi joguem la 
vida per anar a deixar  les escombraries. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   30.000,00 €  Indicar que estem estudiant d'altres solucions que no impliquin 
instal·lació de badems de forma que es puguin senyalitzar d'una 
manera eficient i útil mitjançant balisses de colors i passos de 
vianants auto iluminables, es viable, pressupost orientatiu 
6.000,00 € per cada pas de vianants. Es considera que l'actuació 
unitaria s'hauria de fer a 5 passos de vianants entre el carrer 
Carrerada d'En Ralt i el carrer Estany, el que representa una 
inversió de 30.000 €.  

6. Ayudas para los niño/as que 
quieran practicar deporte 

Debido a la situación actual muchos niños y niñas 
tendrán problemas para acudir a sus clubs y sería 
necesario que el ayuntamiento  
 
Dedicara unas ayudas para pagar las cuotas, 
 
Muchos padres con el tema del covi19 se han 
quedado sin trabajo y es primordial que digan sus 
rutinas en temas deportivas,los clubs en este 
momento lo están pasado mal económicamente y 
seria una pena que dejaran de existir, pido el apoyo 
de todos 

ODS 10 Objetivo 10. Reducir 
las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás 
forma parte integral de la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

   50.000,00 €  Ajuts puntuals per la practica de l'esport abonat 

7. Parereres de reciclatge Crear illes de papereres de reciclatge en els llocs 
més concorreguts, passeig marítim, rambles... 
similars a les que hi ha en altres municipis. 

ODS 12 Objetivo 12. 
Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.  

   60.000,00 €  Dotació de 60000 € per ubicar al muncipi papereres amb dipòsit 
per a diferents fraccions de residus municipals .  

 
8. Plà d'ocupació per a la 
contractació d'agents ambientals i 
cívics per lluitar contra la 
contaminació derivada dels residus  
de la Còvid-19 

 

La Còvid -19 ha fet que generem una quantitat molt 
gran de residus especialment contaminants, com 
ara les mascaretes. Per tal  que no contaminin el 
medi natural de Calafell, tant el marítim com la 
muntanya i de garantir la salut de tothom, és 
necessària la creació d’un grup de agents 
ambientals, per tal de prevenir la contaminació i 
que també faci tasques d’eliminació de tots el 
residus, i s’encarregui del seu correcte tractament, 
per a una eliminació adequada d’aquets materials. 

ODS 8 Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.  

   72.000,00 €  El cost d'aquesta acció seria de 72.000€, que inclouen dos agents 
ambientals a jornada complerta durant un any i el lloguer de dos 
vehicles lleugers pel mateix espai de temps 
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9. Punts de cangurs per a famílies 
monomarentals 

Punts de cangurs per a famílies monomarentals o 
famílies amb pocs recursos econòmics i amb xarxa 
de suport dèbil. 
 
Proposem tres punts, un Calafell a poble, un 
Calafell a platja, un a Segur de Calafell, a un Centre 
Cívic o edifici municipal de cada barri. 
 
El primer any, cadascun dels tres punts tindrà una 
capacitat per acollir entre sis i vuit infants per hora, 
d'entre tres i 12 anys, i seran gestionats per dos 
educadors a mitja jornada, funcionant de 16 h a 20 
h. 

ODS 10 Objetivo 10. Reducir 
las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás 
forma parte integral de la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 120.000,00 €  El cost d'aquesta acció, 6 professionals (dos a cada punt) a mitja 
jornada, durant tot l'any (amb vacances d'un mes a l'any) seria de 
97.000€ +iva.                                                                                                                       
Una altra opció amb un cost inferior, i més adaptable a les 
necessitats de cada persona seria fer una Borsa d'hores. El cost 
d'aquesta intervenció podria estar sobre els 45.000€, que 
inclouen una borsa de 2.500 hores/any. Aquest servei podria ser 
objecte d'un copagament de 3€/h per persona, de manera que el 
seu cost es podria veure reduït fins a 7.500€. De tota manera hi 
haurà persones que potser no podran fer front a aquest cost i per 
tant caldria regular algun tipus de dispositiu (beques, excepció de 
copagament,...) i per tant els possibles ingressos plantejats es 
veurien minvats 

10. Pista para patinetes en Puerto 
Segur 

En la Plaza del Puerto, tenemos una zona de tierra 
(creada para el juego de petanca), que no se utiliza. 
Planteo el aprovechamiento de esa zona para 
ampliar el espacio recreativo de los niños, 
construyendo pista - circuito para patinetes. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 150.000,00 €  L'espai destinat a pista de petanca te una superficie de 265 m2, la 
pista de patinets, o altres disciplines compatibles com son 
l'eskate, trindria un diseny similar a la pista que l'ajuntament està 
realitzant a la zona del pavelló Joan Ortoll que te una superfíce de 
1.370 m2.  Es considera que la seva reduida superfície la fa poc 
adequada per aquesta activitat, no obstant en cas de realitzar-se 
es pot estimar un pressupost en proporció del pressupost 
del'eskate del Passeig de la Unió de 150.000 €.  

11. Projecte  per la recerca 
d´habitatge social a Calafell 

A Calafell, en les darreres dècades, mai havia 
apostat per disposar d´una borsa d´habitatge social 
per aquelles famílies més vulnerables i que es 
treballa des de Serveis Socials. Cal buscar en el 
sector privat alternatives habitacionals de lloguers 
asequibles, amb el suport de l, ajuntament per a 
poder fer fer un pla integral amb les families ( 
orientació, formació, treball, emprenadoria, 
cooperatives..) i normalitzar la seva situació. 

ODS11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 150.000,00 €  Prospeció i recerca d´habitatges encondicions idònees per a 
entrar a viure en el sector privat per incloure en la borssa 
d´habitatge social.Dos gestors comercials a temps complert 
durant un any i part proporcional de cofinançamanet de 
l´ajuntament mitjançant el procediment 40/60 de la Generalitat. 
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12. Un museu per Segur Soc Jaume de Bargas, veí de Segur fa 60 anys i 
fundador del museu del pany i la clau, situat a casa 
meva del carrer de la ferradura 48 D  de Segur des 
de fa uns 9 anys.  
 
A començaments d'any vaig contactar amb l'alcalde 
convidant-lo a visitar l'equipament , entenc que 
amb el confinament ha quedat  tot  parat. 
 
La meva proposta passa per buscar la forma de fer 
una cessió en comodat del museu o sigui 
aconseguir un espai adient a Segur per fer la cessió 
i fer-s'han càrrec de  la seva gestió. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 150.000,00 €  La proposta pot encaixar com a un element d'un futur espai 
expositiu a situar al centre civic Montserrat Civit, es planteja la 
instal·lació d'un mòdul que es pugui integrar al mateix. S'estima 
un pressupost de 150.000 € 

13. Aula de robòtica per a l'escola 
Santa Creu 

A l'escola Sta Creu volem que els nostres infants 
puguin fer robòtica. Tenim l'aula i la il·lusió però 
necessitem molts elements per començar. Ens cal 
mobiliari, taules grans, armaris i materials 
tecnològics tals com un ordinador, una PDI, 
tauletes interactives, així com els robots (eboots) i 
les seves peces i components. Si us plau ajudeu-nos 
a aconseguir-ho i voteu per la nostra AULA DE 
ROBÒTICA i la implantació de les noves tecnologies! 

ODS 4 Objetivo 4. Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos 

 150.000,00 €   Aquesta aula la podrien utilitzar tots els centres educatius del 
municipi  

14. Lucha contra la soledad de las 
personas mayores,dependientes e 
incapacitados 

Estamos viviendo en la era de la comunicación y 
hay mucha incomunicación, personas mayores que 
están en soledad y no tienen la capacidad de poder 
moverse de sus viviendas, muchas son casas 
antiguas que no están pensadas para cuando no 
hacemos mayores, lejos de núcleo urbano. Un 
equipo de personas que mejoren la calidad de vida 
de esas personas y no se sientan solas, necesitan 
vivir y ser participes de la realidad del día a día. 
Mucho apoyo con esta pandemia 

ODS 3 Objetivo 3. Garantizar 
una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades 
es esencial para el desarrollo 
sostenible. ODS 10 Objetivo 
10. Reducir las desigualdades 
y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte 
integral de la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 170.000,00 €  Suport integral a la gent gran sense xarxa social al municipi, que 
necessita acompanyament en situacions vitals derivades de la 
solitud: psicològic, medicaió, alimentació, acompanyament, 
compres..). Formació i inserció en el servei de persones del 
municipi en una primera fase de desenvolupament. 
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15. Pulmó de la Mediterrània Recuperar la Posidònia imprescindible per mantenir 
la biodiversitat de la Mar Mediterrània i, una eina 
fonamental en la lluita pel canvi climàtic. No es 
tracta d'una alga, sinó d'una planta Marina com a 
tal, protegeix el fons marí, ajuda a prevenir la 
pèrdua de sorra per l'onatge, proporciona hàbitat a 
moltes espècies, oxigenant  l'aigua, i captura CO2 
per a garantir que l'aigua sigui el més cristal·lina 
possible i que es combinin diferents tonalitats des 
de el blau marí al verd blavós. 

ODS13 Objetivo 13. Adoptar 
acciones urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos. ODS 14 Objetivo 
14. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible 

 200.000,00 €  Es proposa incialment com  a diagnosi prèvia la realització d'un 
estudi de les capes bionòmiques del medi marí , per coneixer les 
biocenosi més important  , elaborar un mapa de biocenosi , 
elbaorar un SIG bàsic de gestió  i realitzar una diagnso ambiental , 
avaluar l'estat dels ecosistemes , valor ecolpogic i ambiental amb 
propostes de gestió ( en què es plantejaria la proposta de 
introducció de posidònia) La redacció de l'estudi i les proves és de 
200.000 €. 

16. Arreglar el camino  de Calafell  
parc   a  Valdemar 

Buscar una solución definitiva o por lo menos mas 
duradera para este camino, puesto que cada vez 
que se arregla a las pocas semanas vuelve a estar 
lleno de baches y prácticamente  intransitable. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 200.000,00 €  Els serveis tècnics van realitzar una memòria tècnica de 
l'adequació d'aquest camí el mes de maig de 2018, en ell es 
justifica el compliment de les mesures d'integració paisatgístques 
que estableix el POUM pel camins a sol no urbanitzable d'especial 
protecció. Cal tenir en compte que per poder realitzar les obres 
cal enderrocar certs trams que es van formigonar en reparacions 
puntuals que s'han realitzat en diverses etapes. S'estima un 
pressupost total de 200.000 € 

17. Parque Iglesia Segur de Calafell El estado de este parque se ha ido degradando con 
el tiempo, tanto los artefactos infantiles como el 
propio entorno del mismo. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 250.000,00 €  La plaça de la esglèsia de Segur te una superfície de 660 m2, 
compta amb tres pins de gran tamany, un font, un àrea de jocs 
infantils i bancs per seure. Es pot considerar un projecte de 
remodelació i reurbanització ja que tots aquests elemements 
s'han anat instal·lant de forma gradual sense un projecte de 
conjunt, el pressupost es por estimar en  preojecte de 
remodelació 250.000 € 

18. Renovar parques infantiles del 
Puerto de Segur 

Hace falta una buena renovación de los parques 
infantiles que tenemos en el puerto, llevan ya más 
de 15 años siendo los mismos con sus desgastes y 
uso. Much@s niñ@s van a jugar allí y necesitan un 
buen cambio de imagen y seguridad. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 300.000,00 €  Es proposa la renovació de les 3 àrees de joc infantil  en el propi 
port i l'àrea d'influència i  c. Roine I c. Garona . L'import previst és 
de 300,000 € 
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19. Parc de les energies Proposo la creació del Parc de les energies 
renovables amb jocs interactius d'aigua (amb 
molins, visensfi, turbines), d'aire (un arbre del vent) 
i solars (font). És una proposta mediambiental 
educativa (d'aprenentatge del funcionament de 
l'energia), de conscienciació i de coneixement de 
l'entorn destinada a un públic familiar. El Parc del 
Comú seria un espai idoni ja que d'aquesta manera 
també es donaria a conèixer un entorn de natura 
del municipi. 

ODS 7 Objetivo 7. Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.  

 300.000,00 €  Es pot reubicar en el Parc de la Sinia 

20. Energies Renovables L'Ajuntament hauria d'apostar per les energies 
renovables i facilitar la instal·lació a edificis 
particulars i també municipals, amb un projecte en 
el qual facilites ajudes econòmiques o descomptes 
en els tributs. 

Les energies renovables són recursos nets i gairebé 
inesgotables que proporciona la naturalesa. 
Contribueixen a disminuir la dependència del 
nostre país dels subministraments externs, 
afavoreixen el desenvolupament de noves 
tecnologies i de la creació d'ocupació. 

ODS 7 Objetivo 7. Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.  

 320.000,00 € A data d'avui l'Ajuntament ja incentiva l'ús d'energies renovables 
bonificant un 50% durant 3 anys l'IBI dels habitatges que instal·len 
captadors solars quan no estan obligats per la legislació. A nivell 
d'edificis municipals, s'ha realitzat un estudi per valorar el 
potencial fotovoltaic de les cobertes municipals. EL següent pas 
seria la redacció de projectes executius i realització de les 
instal·lacions, que en un primer estadi es valoren en 320,000 € per 
a la fase 1 (5 edificis)   

21. Pulmón verde en Segur En la riera de Segur entre las calles Av. Alemania y 
C. Bolivia realizar un parque ajardinado con
vegetación ya existente pero con una
correspondiente limpieza y poda. Acondicionar un
camino que ya existe y utiliza mucha gente entre
las C.Brasil y Av. España. Como se trata de una riera
habría que tener la previsión para cuando baja
caudal de agua de las lluvias. 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

 380.000,00 € S'ha redactat de Millora ambiental i d'us públic del Torrent de la 
Casan Nova de Segur al seu pas pel Nucli Urbá de Segur de 
Calafell.El pressupost eecutiu en el tram de la proposta ascendeix 
a 380,000 € 
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22. Acceso a Ciudadella Iberica
desde la playa. Comunicación con
Bellamar.

Un acceso a la ciudadella Iberica (puente o tunel) 
desde la calle Merce Rodoreda permitiría un 
aumento de visitantes al yacimiento arqueológico 
para los turistas o residentes de Calafell. 

Este acceso además permitirá un rápido acceso a la 
playa a los vecinos de Bellamar complementando el 
futuro proyecto ->  25. Mejorar acceso en la 
Ciutadella, Alorda y Bellamar, remodelando C-31 y 
recuperando la Bobila del PAM 2019-2023 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 500.000,00 € La proposta representa una inversió molt superior a la quantitat 
màxima admesa als Pressuposts participatius. No obstant es pot 
contemplar una actuació que encaixa amb la que preveu 
l'ajuntament d'adequar l'accés a la Ciutadella amb la referorma de 
la carretera C31. Aquesta actuació consistiria en la nova 
urbanització del vial que comunica la Carretera de la Estació amb 
la C31 per l'Alorda Parc, es preveu una inversió de 500.000 € 

23. Hacer accesible calafell para las
personas con silla de ruedas 

Dar una ayuda a los comercios que realicen  
cambios para mejorar la accesibilidad para las 
personas con sillas de ruedas (rampa en la entrada 
de los comercios,  aumentar la anchura de las 
puertas...) 

ODS 10 Objetivo 10. Reducir 
las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás 
forma parte integral de la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 500.000,00 €  Hi ha projecte anys anteriors  

24. Aceras adaptadas Adaptar las aceras para que cumplan la normativa 
para facilitar que puedan transitar carritos, 
personas con minusvalía y personas mayores. 

ODS 10 Objetivo 10. Reducir 
las desigualdades y garantizar 
que nadie se queda atrás 
forma parte integral de la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 500.000,00 € L'Ajuntament va realitzar un estudi de l'estat de les voreres a tot 
el terme municipal, l'any 2018, es van realitzar part de les obres 
previstes. Es pot establir una nova etapa que arivi al límit del 
pressupost d'aquest programa, es a dir 500.000 € 

25. Punt verd Calafell La idea es crear un punt verd de recogida de 
residuos en Calafell para no tener que ir a Bellvei 

ODS 12 Objetivo 12. 
Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles. 

 500.000,00 € Redacció i execució de Projecte Construció d'instal·lació de 
Deixalleria tipus B Tipus B que suposa un dimensionament per a  
30.000-70.000 h i una superfície de 2.275 m2. L'import previst és 
de 500.00 € 



Títol Descripció ODS  Cost COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

26. Finalización del proyecto “
Parque Urbano”.

Finalización del proyecto “ PARQUE URBANO” entre 
las C/ Terral de d’ Alt, Terral de Baix y  Est de la Urb. 
Mas de la Mel.  

Tendría: zonas; comunes,  infantil,  Biosaludable y 
taller entre otros. Sito entre el “Colegio Mossen 
Cinto Verdaguer” y la guardería el “Petit Trenet”, el 
año pasado año fue uno de los ganadores, gracias a 
vuestro apoyo.  

Precisaríamos de vuestros votos para este 
proyecto, para mejorar la calidad de servicios del 
municipio de Calafell 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

 500.000,00 € La zona en qüestió es qualificada pel POUM de Sistema d'espai 
lliures, clau 3, te una superfície aproximada de 20.000 m2. El 
projecte d'urbanització d'aquest nou parc ha de tenir en compte 
que l'espai forma part de la conca d'escorrentiu de la Coma 
Farella, per tant caldrà integrar mesures de retenció i laminació 
de les aigües de pluja. S'estima un pressupost de 500.000 €, que 
es el màxim previst en aquest programa.  

27. Infografia biosfera Somos un municipio basado el turismo, pero 
Calafell es más. 

Hay una biosfera por descubrir. 

Hay aves que han podido regresar a la playa para 
reproducirse y, en la montaña, fauna importante y 
desconocida para todos. No obstante, no observo 
fácil acceso a toda a esta información de la cual 
seguro disponemos. Algunas infografias por el 
municipio daría a conocer ej. por qué tenemos 
ahora plantas tan necesarias para conservar la 
playa de forma más económica y sostenible que la 
bonita arena blanca. 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

 500.000,00 €  Projecte a desenvolupar per a la Creació del CREARC  en què es 
proposa donar a coneixer la fauna i flora del territori ,  a través de 
l’educació ambiental mitjançant un Pla Educatiu amb tot un seguit 
d’accions formatives per a aconseguir els principals objectius, que 
són: 
- Donar a conèixer la diversitat autòctona i les seves amenaces. 
- Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor
coneixement. 
- Fomentar l’interès per la protecció i la cura de la biodiversitat de
l’entorn proper.
- Conscienciar de la tinença responsable de mascotes.
- Formació dels Cossos de seguretat per a una correcta
manipulació i gestió de fauna potencialment perillosa. A més a
més dins el propi territori s'intal·laran infografies sobre les
espècies i habitats. El pressupost per a l'adequació del centre i les
infografies és 500000 €



Títol Descripció ODS  Cost COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

28. Asfaltado de la calle Vilamar
(Calafell Playa)

Continuar con la mejora de las aceras del último 
tramo de la calle Vilamar (Calafell Playa), en total 
serían dos calles. El estado de las aceras de esta 
calle y su alcantarillado está muy deteriorado y en 
muy mal estado. Se ve extraño ya que toda la calle 
Vilamar a excepción del último tramo está reparado 
recientemente. Es un tramo de mucho paso tanto 
de gente del pueblo como del turismo por su 
acceso directo a la playa lateral. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 500.000,00 € La zona indicada a la proposta te una superfície de 5.000 m2, la 
reurbanització de la totalitat del sector te un cost molt superior al 
màxim previst al present programa, es proposa una primerafase 
que tingui el pressupost màxim de 500.000 € 

29. Nous espais canins Per tal de millorar la qualitat de vida animal dels 
gossos, proposo la instal.lació d'espais canins en 
diversos llocs. Es proposen els segūents 
emplaçaments: 

- Parc de la Bòbila.

- Avinguda de la Sínia.

- Zona verda Avinguda Ribera d'Ebre.

- Zona verda entre el pavelló i el Sindicat.

- Plaça del Port (pistes de petanca).

- Solar Carrer Loira.

- zona verda Carrer Islàndia.

- Zona verda Bellamel.

- Zona verda Ferran Sor.

- Plaça de Braus de Segur. 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

 500.000,00 € Valoració del conjunt d'espais proposats 
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30. Pantalles acustiques per soroll
del tren.

La proposta es col.locar pantalles acústiques des de 
l'estany del mas mel fins a arribar a l'estació, el 
soroll esta afectant a la salud de les persones per 
que de nit , passen trens cadencialment tota la nit, 
sense deixar suficient temps per poder descansar, 
durant el dia tampoc deixa  descansar donat el poc 
espai que te la via  amb el habitatges. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.  

 500.000,00 € Les pantalles acústiques son elements que usualment instal·la 
l'administrador de la infraestructura ferroviaria, ADIF. No obstant 
si l'ajuntament afronta la instal·lació d'alguns trams pel seu 
interés públics, donat l'elevat cost d'aquest tipus d'elements, es 
considera  un pressupost de 500.000. 

31. Recuperación de la fauna y la
vegetación autóctona de la Riera de
los Patos.

Limpiar la cuenca de la riera de plásticos, latas, 
carros de compra  etc.. 

Recuperar la Riera desde el punto de vista 
ambiental y paisajístico para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de la población y la 
promoción del turismo. 

Rehabilitacion y mejora del camino que va desde el 
final del parking de la estacion hasta el subterraneo 
pequeño de la via, ya que es un camino muy 
utilizado por toda la poblacion y el turismo y una de 
las pocas zonas verdes de Calafell. 

 ODS 15 Objetivo 15. 
Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

 500.000,00 € Actualització del Projecte de recuperació de l'espai fluvial  del 
Torrent de la Grallera ( Tram Calafell Aventura - Via Tren)  i 
Execució del pojecte . Pressupost de 500000 € 

32. Control de velocitat mitjançan
badems o quelcom efectiu a
diferents carrers del Municipi

En diferents carrers del municipi, els vehicles pasen 
a tota pastilla, sense respectar la velocitat, amb el 
risc d'atropellament, un exemple, podria ser el c/ 
Jesus al nucli de Calafell poble, on hi ha canalla 
jugant a la plaça de cal cubano, tan mateix, les 
aceres són estretes i depen com, has de baixar de 
l'acera si vas amb carro, cadira de rodes, carro de 
bebé... Amb el consequen risc d'atropellament 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 350.000,00 € Es millora la senyalització en varis punts del municipi i l'acces a 
l'Institut la Talaia amb plataforma i control de velocitat , 
pressupost orientatiu 350.000,00 € -  



Propostes Admeses i Unificades 

Títol Descripció ODS  Cost COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

1. Parque
antigua Plaza
de Toros

Crear un parque público a la antigua plaza de 
Toros, aprovechando que tenemos en Segur el 
IES la Talaia, que tiene un modulo de 
Jardinería. 

Con faroles Led para que de noche no queda 
oscura y no invita a trastados y vandalismo. 

De paso se limpia el terreno de hierbas, ratas y 
otros especies. 

Hacer una conexión peatonal entre Calle Brasil 
y la Avda España . 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

   250.000,00 
€ 

El solar nomenat "Plaça de Braus" te una superfície de 6.814 
m2, el POUM la qualifica de Sistema d'equipaments, clau 4, té 
accés per l'avinguda Espanya, però no pel carrer Brasil, ja que  
la peça de terreny que es qualificada de dotacions que permet 
aquesta connexió es propietat privada. Es pot estimar una 
actuació  molt lleugera de neteja de la vegetació, amb la 
creació d'espais  d'estada i jocs infantils i un correcan, unificant 
la proposta amb el numero 30 d'aquesta relació,   el pressupost 
total estimat es de 250.000 €.    

1. Picnic zona
verde
/Correcan
Plaza Toros de
Segur 

Picnic zona verde /Correcan Plaza Toros de 
Segur 

Zona verde limpia y de mesas picnic y un 
correcan vallado para animales. 

Como es muy grande, se pude poner algún 
juego infantil y de ejecrcicios de  mayores. 

ODS 15 Objetivo 15. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

   250.000,00 
€ 

El solar nomenat "Plaça de Braus" te una superfície de 6.814 
m2, el POUM la qualifica de Sistema d'equipaments, clau 4, té 
accés per l'avinguda Espanya, però no pel carrer Brasil, ja que  
la peça de terreny que es qualificada de dotacions que permet 
aquesta connexió es propietat privada. Es pot estimar una 
actuació  molt lleugera de neteja de la vegetació, amb la 
creació d'espais  d'estada i jocs infantils i un correcan, unificant 
la proposta amb el numero 30 d'aquesta relació,   el pressupost 
total estimat es de 250.000 €.    



Títol Descripció ODS  Cost COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

2. Plan
implatacion
progresiva de
carril bici al
municipio

Calafell necesita apostar por la mobilidad 
urbana ecológica, y por tanto tener una red de 
carril bici, para poder conectar nucleos ( 
Pueblo, playa , segur y urbanizaciones). 
Actualemte sólo se puede por le paseo 
marítimo, pero tambien se podria utilizar la 
C31, como muchos municipios que utilizan la 
parte central para bicis y patinetes.  

La bicicleta será el medio de transporte del 
futuro. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   85.000,00 
€ 

Aquest tema que no és quelcom fàcil, s'ha d'integrar dins de 
l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, pressupost 
orientatiu 85.000,00 € - A questa va conectada amb le 
següents propostes 39-42-46-47-51 

2. Millorar la
xarxa de
transport
públic per
aconseguir un
poble més
sostenible.

Perquè el so del nostre municipi ja no és el mar 
ni els ocells de la nostra "Ciutat jardí". Vivim en 
un entorn privilegiat de puig, turons, platja, 
boscos lligat a un projecte de Ciutat jardí forjat 
als anys 50- 60 que s'ha ofegat per la carretera 
nacional, els embossos, les botzines, el tràfic i 
la manca d'una xarxa de transport públic cada 
15/30 minuts 24 hores al dia o bicis elèctriques 
ni carril bicis per tots els racons del municipi. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   85.000,00 
€ 

Aquest tema que no és quelcom fàcil, s'ha d'integrar dins de 
l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, pressupost 
orientatiu 85.000,00 € - A questa va conectada amb le 
següents propostes 39-42-46-47-51 
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2. Carril para
bicicletas  no
elèctrico

Carril bici en el paseo  de Segur a Calafell , solo 
bicicletas y patines que no sean electricos. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   85.000,00 
€ 

Aquest tema que no és quelcom fàcil, s'ha d'integrar dins de 
l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, pressupost 
orientatiu 85.000,00 € - A questa va conectada amb le 
següents propostes 40-43-47-48-51 

2. Movilidad
Paseo
Marítimo

La mayoría de ciudades se están 
reinventando.La contaminación en la crisis 
ecológica del planeta requiere unas ciudades 
cada vez más sostenibles y libres de 
polución.La responsabilidad ecológica hace que 
ciudades como Barcelona, Sevilla, Zaragoza, 
Valencia, Madrid, Valladolid, Vigo, A Coruña o 
Pamplona abran sus centros a nuevas zonas 
peatonales..Calafell tendría que formar parte 
de este núcleo de ciudades.Adjunto 
documento. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   85.000,00 
€ 

Aquest tema que no és quelcom fàcil, s'ha d'integrar dins de 
l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible, pressupost orientatiu 
85.000,00 € - A questa va conectada amb le següents 
propostes 39-42-46-47-51 
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3. Ganar
visibilidad
estación
Segur, Cambio
diseño plaza. 

Cambiar la arquitectónica de la plaza de la 
Estación de Segur, actualmente entre los 
arboles, palmera y diseño provoca que la 
estación tenga poca visibilidad desde el pueblo 
y esto genera inseguridad,  propongo un diseño 
mas abierto,  trasplantando palmera y arboles 
a otro lugar. que sea una plaza abierta.. incluso 
haciendo escaleras en el centro.. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   500.000,00 
€ 

Proposa la remodelació de  la plaça Lola Boronat, projecte que 
ja te estudis previs realitzats simultaníament amb la redacció 
del projecte d'urbanitzció del sector del costat d'est de la 
estació de ferrocarril entre la Carretera de Barcelona i el carrer 
Baixador. S'hauria d'incloure actuacions de millora del pas 
inferior i de la seva sortida a la banda de la platja. S'estima un 
pressupost de 500.000 € (Es proposa unir aquesta proposta a la 
relacionada amb el numero 37) 

3. 
Remodelació 
total de la 
plaça de 
l'estació 
Segur, plaça 
de Lola 
Boronat 

Remodelació total de la plaça de l'estació 
Segur, plaça de Lola Boronat: Millorar la 
il·luminació, arbrat, i els serveis urbans, per fer-
la més accessible i agradable, i molt més 
segura, per la gent gran, per tothom.  

Que els seus accessos a la zona platja siguin 
també segurs i ben mantinguts i il·luminats.  

Fomentar els comerços a aquesta zona de 
Segur.  

Que sigui un nou "centre urbà" per Segur, una 
continuació natural, amb la Plaça Mediterrani, i 
aquesta amb Pau Casals. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

   500.000,00 
€ 

Proposa la remodelació de  la plaça Lola Boronat, projecte que 
ja te estudis previs realitzats simultaníament amb la redacció 
del projecte d'urbanitzció del sector del costat d'est de la 
estació de ferrocarril entre la Carretera de Barcelona i el carrer 
Baixador. S'hauria d'incloure actuacions de millora del pas 
inferior i de la seva sortida a la banda de la platja. S'estima un 
pressupost de 500.000 € (Es proposa unir aquesta proposta a la 
relacionada amb el numero 12) 
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4. Ecoitinerari
Calafell

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. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.  

   500.000,00 
€ 

S'integra en la proposta núm. 53 . Disseny de rutes , 
Senyalització , Neteges Adequació de les rutes .Publicació web . 
APPs.Es preveu una inversió de 500.000 € 

4. 
Senyalització 
de rutes de 
natura 

Calafell té un entorn natural de primera 
magnitud però no disposa d'itineraris creats i 
adequadament senyalitzats que facilitin als 
habitants i visitants de Calafell de conèixer 
aquest patrimoni natural. Aquestes rutes 
podrien recórrer llocs com la Talaia, el poblat 
de Montpaó, la Cova Foradada o la muntanya 
del Borrell i podrien tenir diferents nivells de 
dificultat. Uns panells durant el recorregut 
podrien ajudar a reconèixer el nostre medi 
natural. 

ODS 11 Objetivo 11. Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.  

   500.000,00 
€ 

S'integra en la proposta núm. 13 . Disseny de rutes , 
Senyalització , Neteges Adequació de les rutes .Publicació web . 
APPs.Es preveu una inversió de 500.000 €.Es vincula amb la 
proposta 14 d'aquesta llista. 



Propostes Excloses 

Títol Descripció COMENTARIS, VIABILITAT DE LA PROPOSTA I PRESSUPPOST 
ORIENTATIU 

1. Porterías
de futbol
Segur Playa

Poner porterías de futbol para que jueguen a 
futbol en la playa de Segur, antiguamente 
habían unas porterias y las quitaron por falta 
de mantenimiento 

S'està executant aquest any arran dels anterior pressupostos 
participatius 

2. Càmeres
per controlar
els
contenidors

Instal·lació de càmeres als punts més habituals 
de bateries de contenidors on es produeix de 
forma continuada el dipòsit de residus a la 
vorera, podes, mobles, electrodomèstics, etc. 
per detectar infractors i poder sancionar, per 
acabar o minimitzar l'aspecte que tenen la 
majoria de carrers, principalment a Segur i 
urbanitzacions. 

L'ajuntament en l'actualitat està en un procés de licitació per a 
la instal·lació de càmeres a la via pública per controlar 
diferents aspectes subjectes a seguretat ciutadana i 
convivència en els espais públics: la ubiació de les càmeres es  
plantejarà en espais conflictius com poden ser llocs 
d'abocaments incontroats. Es  proposa que es desestimar 
perquè ja s'està executant 

3. Regular
velocidad y
colocar pasos
de cebra
elevados en 
Illes Filipines

Esta calle limitada a 30km/h no dispone de 
pasos de cebra y algunos vehículos la suben a 
velocidades de vértigo a cualquier hora del día 
y noche. Cuando los vecinos con niños 
queremos salir a dar un paseo o simplemente 
a tirar la basura, tenemos que ir con mucho 
ojo porque circulan vehículos al doble (y más) 
de la velocidad máxima permitida, generando 
gran peligro y un ruido superior al umbral de 
decibelios máximo permitido durante el 
descanso nocturno. 

En aquest cas, estem davant d'una falta d'obediència a la 
senyalització, es tracta d'un carrer amb pendent possitiva que 
fa que els vehicles revolucionin massa els motors per poder 
pujar la pendent, fet que pot provocar un soroll més intens del 
normal i pot fer que la percepció sigui diferent, no es considera 
que s'hagi de fer cap actuació. 

4. Protectora
municipal en
Calafell

Necesitamos una protectora en nuestro 
municipio para el bienestar de los animales 
que son abandonados en nuestro municipio y 
no dejar que los lleven a la protectora de 
Torredembarra ( donde no se garantiza su 
bienestar) además de ahorrar pagar por cada 
animal 300€ . 

L'ajuntament ja te prevista la  construcció d'un entre d'acollida 
d'animals 
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5. Suprimir el
riesgo de
exclusión
académica en
caso de
alarma
sanitaria.

En previsión de que el curso escolar 20-21 no 
pueda iniciarse con normalidad debido a la 
situación de alarma sanitaria que, con total 
seguridad, obligará a que nuestros estudiantes 
reciban su formación via online; pido parte de 
estos presupuestos participativos para adquirir 
dispositivos electrónicos  y proporcionarlos a 
niños con familias de recursos más limitados. 

De esta forma proporcionariamos las mismas 
oportunidades a todo el alumnado. 

Competencia de la Generalitat de Catalunya 

6. Ampliació
varador patí
català a
l'Espineta

Actualment el varador de patí català a 
l'espineta és insuficient per l'alta demanda 
d'aficionats a aquesta embarcació tradicional. 

Es demana l'ampliació de l'espai i serveis, si 
escau, tant a la platja com l'amplada de 
l'entrada i sortida al mar. 

Entre els serveis que es podrien afegir, un 
espai de conscienciació de la conservació del 
patrimoni marítim i de salvaguarda de l'espai 
de la platja i el mar. 

El varador del patí català ja disposa d'una superfície de 400 m2 
. La platja de Calafell  està força sobreocupada i no és posssible 
ampliar cap activitat ni instal·lar de noves. L'autorització depèn 
de la Direcció General de Politiques de Muntanya i del Litoral i 
no autoritzen més increments de superficie ocupada de platja. 

7. Escut per a
Segur i
bandera per a
Calafell

Creació d'un escut per a Segur diferenciat del 
de Calafell basat en algun fet històric o 
qualsevol tema que permeti la normativa de la 
generalitat per a la seva oficialització com 
escut d'un ens local descentalitzat i en segon 
lloc oficialització d'una bandera per a Calafell o 
per ambdós nuclis de població (Segur i 
Calafell). 

Calafell i Segur son el mateix municipi, no es pot fer distinció 
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8. Reforçar la
comunitat
educativa
infància i
famílies

En moments atípics que estem vivint ens 
donem comte que no tots els infants tenen les 
mateixes possibilitats 

Per si és té que fer classes online,: 

punt d'accessos d'internet gratuïta 

gratuïtat dels llibres i material escolar per a 
tots els infants 

Disposició de Tauletes per l'educació online 

Beques menjador. 

És el moment d'apostar fort per l'Educació i, 
els nostres infants, són el nostre futur. 

Competencia de la Generalitat de Catalunya 

9. Campanya
d'identificació
i cens gratuït
pels animals
de companyia
de Calafell i
les 28
urbanitzacions

Anualment es recullen 200 gossos trobats, 
d’aquests tan sols un 30% arriben a estar 
identificats.  

Les despeses per cada animal que es traslladat 
a Torredembarra de més de 300€. Si 
multipliquem la xifra per 100 gossos que no 
son recuperats es més de 30.000€ anuals.  

Mentre un animal no estigui identificat davant 
la llei no es pot demanar responsabilitats a 
ninguna persona física ja que es desconeix el 
propietari. Així els abandonaments no 
comporten conseqüències per als 
RESPONSABLES dels fets. 

Hi ha una prevista una campanya 
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10. 
Señalización 
vial animales 

En el municipio contamos con muchas colonias 
de gatos ,debido al esceso de velocidad de 
muchos vehículos, sobre todo en calles 
saltándose el límete de velocidad, y dado que 
algunas calles son de bajada aumentándola 
más todavía, 

Solicito señalización en alguna de esas calles 
cercanas donde hay  colonias y los animales 
están siendo diariamente  atropellados . 

La senyalització proposada no està homologada al Codi de 
Circulació vigent. 

11. Parc de les 
energies 

Proposo la creació del Parc de les energies 
renovables amb jocs interactius d'aigua (amb 
molins, visensfi, turbines), d'aire (un arbre del 
vent) i solars (font). És una proposta 
mediambiental educativa (d'aprenentatge del 
funcionament de l'energia), de  conscienciació 
i de coneixement de l'entorn destinada a un 
públic familiar. El Parc del Comú seria un 
espai idoni  ja que d'aquesta manera també 
es donaria a conèixer un entorn de natura del 
municipi. 

Proposta retirada per la autora y tornarda a entrar, la 
valoració de la proposta correcta es la número 19 de les 
propostes admeses.
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