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406 Carrers i Vials Instalación de Papeleras <p>Necesitamos papeleras en las calles de Segur, brillan por su ausencia.</p><p>Es necesario la 
instalación de papeleras, las calles están muy sucias, la basura acaba en las aceras, latas de bebidas, 
bolsas con los excrementos de los perros etc.</p><p><br></p>

406, 416 Ecologia Es proposa una dotació econòmica 50.000 €

416 Espai Públic Papeleras en calles de Segur <p>Poner papeleras en las esquinas de las calles de la zona de la playa a via del tren en Segur de 
Calafell</p>

406, 416 Ecologia Es proposa una dotació econòmica 50.000 €

323 Espai per 
mascotes

Espacio adecuado para los perros <p>Sería muy positivo que este año que viene se aprobase un lugar adecuado para los 
perros.</p><p>Un pipican con sombra y fuentes para beber agua para ellos. Incluso fuentes para 
ellos en el paseo, dado que nunca se aprobará un trocito de playa para ellos.</p>

323, 325, 386 Urbanisme L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar 
zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada 
a la proposta

50.000 €

325 Pipican vallado,  Calafell Pet 
friendly

<p>Necesitamos un pipican vallado, con sombra y fuentes para beber agua para ellos, con espacio 
suficiente para que puedan correr. Tomar como referencia el pipican de Vendrell (zona jutjats), 
Cubelles o Vilanova. Incluso fuentes para ellos en el paseo. Si Calafell es petfriendly debemos 
demostrarlo. Llevamos muchos años pidiéndolo, por favor vota y ayuda a que todos los peludos 
tengan un lugar donde socializar, jugar y correr sin peligro para ellos ni para el resto de vecinos.</p>

323, 325, 386 Urbanisme L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar 
zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada 
a la proposta

50.000 €

386 Espai per 
mascotes

Área de recreo para perros. <p>Un terreno 3.500 m entre la playa y el pueblo.</p><p>Vallado, doble puerta, fuente, bancos, 
papeleras, vegetación, riego, iluminación, elementos de agility, mantenimiento.</p>

323, 325, 386 Urbanisme L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar 
zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada 
a la proposta

50.000 €

377 Parcs i Jardins 
Sostenibles

Aplicar el projecte de Refugis 
Climatics que està fent BCN al 
seus centres escolars

<p>Aplicar a la mida del pressupost ,les mesures de "refugis climatics" als patis de les escoles, 
(Refèrencia escoles i Ajuntament de Barcelona): com sients de fusta amb pèrgoles reciclables per 
donar ombra als nens, fonts a la ombra amb alçada per nens amb cadira de rodes, jardins verticals i 
horitzontals i pèrgoles de fusta o de tipus "vela" per protegir les classes del sol.</p>

377, 390 Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

390 Formació Importar el Projecte de Refugis 
Climatics als centres educatius del 
Municipi

<p>Ens agradaria aplicar les 3 branques del projecte de Refugis Climàtics: 1. Que els edificis estiguin 
ben aillats per mantenir calor/fred, ombres abundants integrades als patis on puguin seure i jugar, 
tendals que protegeixin les classes del sol. 2.Mes zones verdes verticals/horitzontals pels centres, 
gespa, arbres, arbustos i horts. 3. Regadius d'aigues de recollida de pluja, fonts de doble alçada a 
l'ombra i sense embornals elebats . (Cada escola tindria les seves prioritats)</p>

377, 390 Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 100.000 €
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381 Comunicacion
s

Mes carregadors per a vehicles 
elèctrics

<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a 
haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem 
curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places 
d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 
endolls diferents.</p>

381, 383 Serveis públics Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de 
vehicles elèctrics els ja existents

110.000 €

383 Mes carregadors per a vehicles 
elèctrics

<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a 
haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem 
curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places 
d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 
endolls diferents.</p>

381, 383 Serveis públics Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de 
vehicles elèctrics els ja existents

110.000 €

321 Fons Marins Pulmó del mediterrani. <p>Projecte enfocat a la repoblació de poseidonea, e investigació de la fauna i flora de la costa del 
municipi de calafell i segur de calafell.</p><p><br></p>

321, 322 Ecologia Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del 
projecte i 140.000 € per l'execució

200.000 €

322 Pulmó del mediterrani. <p>Projecte enfocat a la repoblació de posidònia al nostre litoral i a la investigació de la fauna i flora 
de la costa del municipi per garantir el seu hàbitat.<br></p><p>És un procés imprescindible per 
mantenir la biodiversitat de la Mar Mediterrània, i una eina fonamental en la lluita pel canvi 
climàtic.<br></p><p>No es tracta d'una alga, sinó d'una planta marina com a tal, que protegeix el 
fons marí, ajuda a prevenir la pèrdua de sorra per l'onatge i proporciona hàbitat a moltes 
espècies.</p>

321, 322 Ecologia Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del 
projecte i 140.000 € per l'execució.

200.000 €

324 Rehabilitación 
ecológica

Reforestación y prevención contra 
incendios forestales.

<p>Reforestación ejemplar con flora autóctona y medidas efectivas de prevención contra incendios 
forestales. Segur y Calafell, pulmón verde de la.comarca. Preparar sistemas de contención de 
incendios y formar personas del municipio en casos de emergencia como primera medida de 
contención.</p>

324, 378 Ecologia Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de 
prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 
000 € per execució.

200.000 €

378 Rehabilitación 
ecológica

Limpieza yantenimiento de 
montes

<p>Creación de una brigada dirigida por algun especialista (ingeniero de montes o similar) para la 
limpieza y mantenimiento de nuestros montes. Se reduciría el riesgo de incendio, además de 
recuperar para el turismo y disfrute de los vecinos, zonas que ahora mismo están echadas a perder 
por el exceso de maleza y porquería y se facilitaría la divulgación del patrimonio natural e histórico 
de Calafell.</p>

324, 378 Ecologia Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de 
prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 
000 € per execució.

200.000 €

371 Joventut Parc infantil amb sombra <p>Calafell platja necessita un parc infantil amb sombra, és podria en qualsevol lloc, al parc de la 
Sínia o zona propera. Només caldria posar una estructura de pals amb tendals, els jocs infantils a 
sota.</p><p>La Plaça alcalde Romeu, és sombrejada i està molt bé, però els jocs que hi ha estan 
molt vells. També es podria repensar aquesta plaça.</p><p><br></p>

371, 428 Urbanisme L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a 
la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer 
obres de remodelació de la plaça

200.000 €

428 Espai Públic Instal·lar jocs d'aigua a la Plaça 
Alcalde Romeu

<p>Proposo instal·lar uns jocs d'aigua pels infants a la Plaça Alcalde Romeu per donar més vida a 
l'espai i recuperar l'alegria a una zona a prop de la platja amb ombra i diàfana.</p>

371, 428 Urbanisme L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a 
la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer 
obres de remodelació de la plaça

200.000 €
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328 Residuos Cero Reciclaje basuras municipal <p>Reciclaje, enseres, electrodomésticos y muebles se haga una bolsa de ayuda para las personas 
necesitadas de aquellos enseres y muebles que se podrían reutilizar.</p>

328, 420 Ecologia Actualment a la Línia verda ja existeix un espai d'intercanvi 
DONO, CANVIO, NECESSITO 

 Ja previst

420 Residuos Cero Recollida Selectiva <p>La recollida de mobles i electrodomestics, entre altres podria servir per fer un espai de donació a 
gent necesitada, es a dir es guardarien en un espai public i es podrian donar a aquella gent que 
adscrita a serveis socials ho demani.</p>

328, 420 Ecologia Actualment a la Línia verda ja exiteix un espai d'intercanvi 
DONO, CANVIO, NECESSITO 

 Ja previst

391 Carrers i Vials Mejorar  el acceso a las viviendas 
sitas en Rambla Mossen Jaume 
Tobella, 105-107

<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las 
viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El 
acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla 
para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso 
a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas 
urgente.</p><p><br></p>

391, 401 Mobilitat L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume 
Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar 
donar senyalització per permetra cap altre accés dels 
existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a 
l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta 
tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 
100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la 
zona té una amplada suficient com per considerar-la segura 
a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.

Descartat

401 Mejorar  el acceso a las viviendas 
sitas en Rambla Mossen Jaume 
Tobella, 105-107

<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las 
viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El 
acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla 
para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso 
a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas 
urgente.</p><p><br></p>

391, 401 Mobilitat L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume 
Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar 
donar senyalització per permetra cap altre accés dels 
existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a 
l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta 
tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 
100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la 
zona té una amplada suficient com per considerar-la segura 
a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.

Descartat

370 Espai Públic Hotel de entidades <p>Creación de un hotel de entidades donde las entidades municipales dispongan de pequeños 
espacios fijos para sus materiales o pequeños despachos. Con varias salas más grandes polivalentes 
compartidas sin exclusividad. </p><p><br></p>

370, 408 Serveis a les 
persones

Excedeix el màxim Descartat

408 Espai Públic Hotel d’entitats a l’antic mercat 
municipal de Calafell 

<p>Volem proposar que a Calafell hi hagi un hotel d’entitats. Aquest seria un espai on les entitats 
culturals de Calafell podríem disposar de sales per guardar material, fer assajos, fer reunions... A 
més, proposem que l’hotel d’entitats disposi d’un espai comú amb gran capacitat en el que es pugui 
fer reunions, sopars, assemblees, etc.&nbsp;Aquest lloc no només serviria per les entitats que no 
disposen d’un local, sinó que el podria utilitzar qualsevol entitat del municipi.</p><p><br></p>

370, 408 Serveis a les 
persones

Excedeix el màxim Descartat
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327 Pistes 
Esportives

Cancha de basquet en Park 
Vilarenc poner horario

<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le 
pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las e de la madrugada no es hora 
para estar jugando</p>

327, 329 Urbanisme No procedeix Descartat

329 Cancha de basquet en Park 
Vilarenc poner horario

<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le 
pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las 3 de la madrugada no es hora 
para estar jugando</p>

327, 329 Urbanisme No procedeix Descartat

330 Turisme 
Sostenible

Àrea per autocaravanes <p>Calafell és un municipi turístic i ha d’acullir a tot tipus de visitants.</p><p>Degut a l’increment 
del turisme en autocaravana, és necessari regular aquest tipus de turisme, no prohibir-lo.</p><p>La 
meva proposta és crear una àrea per vàries places, amb tots els serveis, al pàrquing de darrera del 
castell.</p><p>D’aquesta manera també es faria promoció del poble de Calafell, ja que som 
quelcom més que sol i platja.</p>

330, 417 Urbanisme Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. 
Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, 
en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat 
d'aquesta mena. Excedeix el màxim.

Descartat

417 Turisme 
Sostenible

Parquing autocaravanas <p>En algun terreno municipal, se podria utilizar para adecuarlo a parquing de caravanas y 
fomentar este tipo de turismo</p>

330, 417 Urbanisme Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. 
Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, 
en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat 
d'aquesta mena. Excedeix el màxim.

Descartat

380 Centro deportivo y piscina 
cubierta en Segur

<p>Me gustaría un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur .</p> 380, 411 Urbanisme Excedeix el màxim Descartat

411 Centro deportivo y piscina 
cubierta en Segur

<p>Sería conveniente la instalación de un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur De 
Calafell.</p>

380, 411 Urbanisme Excedeix el màxim Descartat
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399 Espai Públic Taules ping-pong Port de Segur i 
organització de torneig social

<p>Projecte per instal.lar 4 taules de ping-pong resistents a l’aire lliure davant de mar al Port de 
Segur de Calafell. Organitzacio d’un torneig social anual (no professional) per edats/categories per la 
gent del poble - fora de temporada d’estiu.</p>

Ecologia Es proposa una dotació econòmica 20.000 €

326 Espai Públic Parque para personas mayores <p>Crear un parque con aparatos de gimnasia para personas mayores en la zona de el ambulatorio 
o proximidades</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 40.000 €

423 Espai Públic Lletres Corpòries gid://decidim-
calafell/Decidim::Hashtag/4/CALA
FELL com a photocall per les 
xarxes socials.

<p>Donat que les xarxes socials tenen cada cop més presència a les nostres vides, proposo col·locar 
o bé al Passeig Marítim ó davan la oficina de Turisme del Carrer Sant Pere unes lletres corpòries amb 
el nom de gid://decidim-calafell/Decidim::Hashtag/4/CALAFELL per tal que la gent que ens visita es 
faci fotografies i les comparteixin a les seves xarxes fent servir el hashtag. De la mateixa manera, els 
que vivim a Calafell podem fer-ho també i enssenyar al món el nostre poble.</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 50.000 €

375 Espai Públic Ajuda a rehabilitació de façanes 
d'antigues cases del barri de la 
platja

<p>Igual que s'ha fet al Nucli del Poble amb el Pla de Barris, proposo un pla similar per la restauració 
de façanes de les antigues cases (planta+pis) del barri de la platja. A la zona del trajo de l'espineta, 
carrer Vilamar, carrer Carme, carrer Sant Pere i on es pugui considerar.</p><p><br></p>

Urbanisme S'entén que el que es demana és un programa de 
subvencions similar a la que es va fer al Poble.Es proposa 
una quantitat similar a la destinada anualment 

60.000 €

389 Platges Renovar els Jocs infantils al costat 
del Port

<p>Renovar els Jocs infantils situats a la sorra de la platja, al costat del Port de Segur.</p> Ecologia Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

394 Parcs i Jardins 
Sostenibles

Parc infantil per a nadons <p>Proposo que es faci un parc adreçat principalment per nens menors de 5 anys perquè els últims 
que s'han inaugurat estan pensats per nens més grans.</p><p>No necessàriament tindria que ser 
un parc nou, es podria modernitzar algun dels més antics, incorporant jocs adreçats pels més 
petits.</p>

Ecologia Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

405 Millora hidràulica de la riera entre 
c/ Ferradura i C-31

<p>Millora hidràulica, ecològica i ús públic del torrent existent que hi ha entre el C/ Ferradura i la C-
31</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

412 Carrers i Vials Tancament de la plaça cal 
cubano/catalunya

<p>Posar tanques o tancament del transit de davant la plaça del cal cubano, reduir el risc de que els 
nens petits quan juguen a la plaça, surtin a la carretera</p>

Urbanisme La solució que l'ajuntament està plantejant es la limitació del 
trànsit rodat pel carrer Jesus, ja que cal garantir la 
comuniciació de la biblioteca amb la plaça, les mesures a 
implantar haurien de ser d'aquestes característiques no de 
tancar la plaça al carrer

100.000 €
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424 Espai Públic Crear una zona d'ombra amb un 
tendall a la terrassa del bar del 
Camp de Futbol Juan Ríos

<p>La major part dels partits de futbol es juguen a hores on el sol dona a les grades i la terrassa del 
bar del Camp. Les famílies no tenen zones d'ombra on combatre les temperatures i moltes vegades 
els avis o la canalla petita han de marxar per no poder aguantar tant sol. Posant a la zona de la 
terrassa del bar un tendall, es podria garantir un espai més confortable per les persones que ho 
necessitin.</p><p><br></p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

425 Carrers i Vials Vorera al costat institut Camí de 
Mar

<p>Fer el tros de vorera que falta, això és Carrer Priorat fins Passeig de la Unió. Es una zona molt 
transitada per escolars i també per gent gran ja que dona accés al centre mèdic, al centre de 
dia....</p><p>Son aproximadament 200 metres de vorera</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 100.000 €

369 Pistes 
Esportives

Pista atletismo vilarenc <p>En la nueva zona de atletismo en zona vilarenc</p><p>Faltaría un zona de salto de longitud 
muy necesaria para practicar de este deporte y tartan en la pista sería lo ideal, También se necesita 
un conserge para la vigilancia de las instalaciones</p><p>Los baños También hacen falta para los 
deportistas que utilizan el espacio ,</p><p>Son.mejoras que benefician a tod@s.</p><p><br></p>

Urbanisme Arreglar pista dels Institut Camí de Mar 180.000 €

421 Turisme 
Sostenible

Ruta de senderisme senyalitzada <p>Adequar una ruta de senderisme amb senyalització, fent-la coincidir amb alguns punts de 
patrimoni del municipi (inici al Castell i pas per la cova Foradada)</p>

Ecologia Es proposa una dotació econòmica 15000€ Projecte i 
185000€ Execució

200.000 €

429 Parcs i Jardins 
Sostenibles

Passeig de Calafell <p>Proposo, ja que hens preparem tnat per les tortugues i determinades especies d'ocellets que 
hem sembla molt be, tenim un magnific passeig que fa pena, ja desde Calafell fins a Cunit, per el 
seu abandonament dels arbres ja que quasi mai els tallen i no els restituexen els jardins descuidats 
totalment plens d'herbes, espero siguin arreglades aquestes mancançes.</p>

Ecologia Es proposa una dotació econòmica 200.000 €

376 Formació Renovar aulas de informática que 
lo requieran de los centros 
educativos, para los alumnos y 
clases de adultos por las tardes

<p>Pedimos que las aulas de informática que estén obsoletas de los centros educativos, se rehagan 
con portátiles, mobiliario, proyectores e instalaciones y las que estén en buen estado, se les dote de 
las mejoras pertinentes para que los alumnos puedan tener acceso a una educación digital de 
calidad y así por las tardes, dichas aulas podrían estar abiertas a la enseñanza de las nuevas 
tecnologías a los adultos que lo deseen haciendo un convenio con el Ayuntamiento.</p><p>Se 
cumpliría el ODS4</p>

Serveis a les 
persones

Es proposa una dotació econòmica 200.000 €

403 Creació d'un Casal de Dones <p>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.</p>

Serveis a les 
persones

Al costat del Cap de Segur 200.000 €

426 Formació Crear una aula de robòtica i dotar 
de nous ordinadors a la Escola 
Santa Creu

<p>Molt pocs ordinadors de la Escola Santa Creu funcionen correctament i cal dotar de nous equips 
informàtics als nostres nens. A més a més seria molt interessant poder crear una aula de robòtica 
que estimuli l'estudi posterior de noves enginyeries per part dels alumnes. Doneu el vostre suport 
posant un granet de sorra per la nostra Escola Pública.</p>

Serveis a les 
persones

Per a totes les escoles, itinerant 200.000 €



Pressupostos Participatius 2022
Ref Categoria Títol Descripció Agrupació Departament Comentaris Pressupost

384 Parcs i Jardins 
Sostenibles

Parc de la Masia de la Font de 
Calafell Poble. Fer del parc un 
espai més atractiu i punt de 
trobada per a les diferents 
sensibilitats del barri.      

<p>Condicionament del parc de la masia de la font amb els següents aspectes:</p><p>1.Tancar 
tota la zona perimetral amb mur de pedra baix per donar seguretat i evitar l'estacionament de 
vehicles.2.Afegir gespa a tota la zona, respectant la zona infantil i de gimnàstica, afegint reg 
automàtic.3.Adequar la il·luminació a tota la zona del parc. 4.Afegir una font d'aigua potable 
nova.5.Treure i/o canviar els arbres grans ja que generen molt residu i pol·len. 6. Zona de vegetació i 
plantes.</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 200.000 €

388 Carrers i Vials Arreglo aceras núcleo Calafell 
Playa

<p>Arreglo aceras núcleo playa, donde son extremadamente estrechas y ahora tienen zonas muy 
estropeadas. Sobre todo zona desde calle Ángel Guimerà hasta zona Estany, calle Vilamar. Es 
imposible la convivencia con vehículos rodantes y aparcados como sucede hoy en día. Ahora son 
inaccesibles para personas movilidad reducida o cochecitos bebé o de la compra. Estudio de poder 
hacer zona peatonal en ese tramo de calle Vilamar como continuidad del tramo que ya existe.</p>

Urbanisme Es proposa una dotació econòmica 200.000 €

410 Carrers i Vials 2º Plan de Aceras Segur de 
Calafell

<p>Hacer un 2º Plan de aceras para Segur de Calafell zona donde se hizo el primero.</p> Urbanisme Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals 200.000 €

427 Turisme 
Sostenible

Arreglar la propietat de 
l'Ajuntament del Passeig Marítim 
amb Rambla Antoni Artigas

<p>Proposo fer un rentat de cara a la propietat que té l'Ajuntament al Passeig Marítim amb la 
Rambla Antoni Artigas de manera que es pugui fer servir com Oficina d'Atenció de Comerç a peu de 
carrer. A més a més podria tenir a disposició dels calafellencs o dels visitants diversos serveis molt 
útils com ara lloguer de cadires de rodes o de motos elèctriques per persones amb poca mobilitat, 
lloguer de cotxets per la canalla, de paraigües en cas de pluja ó de parasols per la platja.</p>

Urbanisme Rehabilitació de l'espai 200.000 €

430 Carrers i Vials Rampes a voreres <p>Tota la ciutat esta plena de barreres arquitectoniques, necessitem ramper per creuar a les 
voreres, tant per cotxets com per cadires de rodes</p>

Urbanisme Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals 200.000 €

334 Grunxadors i activitats d.aigua a 
Calafell Poble 

<p>Col.locar grunchadors i Activititats d.aigua a la plaça Cal Cubano a Calafell Poble , pensem que 
es un nucli amb molts influencia de nens/es petits que necessiten gaudir d.activitats a l.hora que els 
pares estan prenent algo als locals del Poble .</p><p><br></p><p>Un espaí on tothom sigui 
benvingut .</p>

Ecologia No hi ha espai a la pròpia plaça per co·locar una zona 
d'esbarjo infantil.

Descartat

379 Parcs i Jardins 
Sostenibles

Obrim via a Segur, antiga linea 
d'alta tensió

<p>Ya se retiró la línea de alta tensión que atravesaba Segur de punta a punta, quedando una zona 
verde no urbanizable, la cual es impracticable, bien sea por la espesa vegetación o por la orografía 
del terreno.</p><p>Propongo acondicionar esta vía, limpiando la baja vegetación y construyendo 
escaleras o accesos allí donde sea necesario, para crear una vía (para caminar, deporte, mascotas...) 
que conecte desde las torres de comunicaciones hasta el campo de futbol, travesando todo 
Segur.</p>

Ecologia Els terrenys encara no són de titularitat municipal Descartat

382 Creación de una caseta para 
patos en el Torrent de la Gallera

<p>Ya que muchos turistas pasan por el puente y se quedan haciéndose fotos con las fuentes 
acondicionemos esa zona con una caseta estilo antiguo en el centro del estanque donde los patos 
puedan resguardarse del frio y lluvia.</p>

Ecologia L'estany és un torrent i es tracta d'una de les principals vies 
d'evacuació de l'aigua en situació de pluja . No es poden 
instal·lar elements fixos en el curs del torrent.

Descartat
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415 Espai Públic Entrantes para sillas de ruedas <p>Colocar rampas de acceso a pistas de petanca del puerto de segur delante del restaurante, no 
se puede pasar, ademas al final del puerto, en el acceso a playa acabar de poner rampas para 
acceso con silla de ruedas</p>

Ecologia No està previst al Pla d'usos i Serveis de Platges. Ja existeixen 
accessos accesibles al c. Roine i Carmen Desvalls 

Descartat

331 Comunicacion
s

Ampliacion horario bus avenida 
comte gomez de orbaneja

<p>Los vecinos de la calle comte gomez de orbaneja y adyacentes de Segur de Calafell solicitan un 
medio de transporte urbano para la cantidad de vecinos que vivimos en esta amplia zona</p>

Mobilitat Suposa un augment de la despesa ordinaria anual Descartat

387 Comunicacion
s

Mejorar transporte público  
autobús  L1, L2, L3 HIFE con 
ampliación de los horarios  en 
todo el Municipio. 

<p>Mejorar conexiones con Rodalies Renfe. Permitir iniciar una jornada laboral a las 8.00 mañana 
fuera del municipio o volver a residencia después de las 21.00..Además existen franjas de 3 horas sin 
autobuses.Una ampliación servicio del autobús incrementaría el número de usuarios de autobús, 
incrementando el uso de servicio restauración y comercio de otras zonas del municipio. Evitaría 
polucion de coches privados y mejoraría seguridad vial.</p>

Mobilitat Suposa un augment de la despesa ordinaria anual Descartat

402 Punts de cangurs per a famílies 
monomarentals

<p>Punts de cangurs per a famílies&nbsp;monomarentals: espais amb servei de cangur per famílies 
més vulnerables amb xarxa de suport dèbil.<br>Proposem tres punts, un Calafell a poble, un Calafell 
a platja, un a Segur de Calafell.<br>Els punts de cangurs se situaran a un Centre Cívic o edifici 
municipal de cada barri.<br><br></p>

Serveis a les 
persones

Suposa un augment de la despesa ordinaria anual Descartat

397 Pistes 
Esportives

Traslado de las pistas de basquet <p>Trasladar las pistas de basquet a una zona mas alejada de las viviendas, instalar en su lujar una 
pista de patinaje, Eso permitria dejar el cemento actual. Ademas continuaria el espiritu deportivo de 
la zona,</p>

Urbanisme No procedeix Descartat

333  Comerç Mercado municipal <p>Estaría bien aportar un poco de vida a segur de Calafell, el antiguo mercado podría restaurarse 
o buscar otra ubicación para ello cada vez hay más gente viviendo aquí y la mayoría nos tenemos 
que desplazar a calafell.</p>

Urbanisme L'ajuntament executarà en nom del propietaris la reparació 
estructural i de façanes de l'edifici .El pressupost excedeix el 
maxim previst. No es propietat municipal. Excediria el 
màxim.

Descartat

335 Carrers i Vials Acceso a Ciudadela ibérica desde 
la playa.

<p>Un túnel o puente para poder pasar la línea del tren que de acceso a la Ciudadela Ibérica desde 
la playa.</p><p>Además permitiría un camino directo de las urbanizaciones que están por encima 
de la línea del tren a la playa.</p>

Urbanisme L'actuació te un requeriment de pressupost molt superior al 
màxim admés

Descartat

336 Carrers i Vials Red de carriles bici <p>Crear una Red de carriles bici en las arterias principales del municipio que unan diferentes 
sectores.</p><p>- Todo el paseo marítimo.</p><p>- Calafell pueblo con Calafell playa.</p><p>- 
Segur con Segur de Dalt.</p><p>- MasMel y Bellamar con Calafell pueblo a través del c/Camí de 
Vilanova.</p><p>- Calafell Pueblo con Mas Romeu y Calafell Parc a través del camino del Torrent de 
Montpaó.</p>

Urbanisme L'ajuntament ha encarregat un Pla de mobilitat sostenible 
que ens defineixi el eixos principals per a la implantació 
d'una xarxa de carrils bicicleta. Excedeix el màxim

Descartat
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372 Carrers i Vials Voreres i pas peatonal <p>Les voreres de la zona de Calafell que toca amb Sant Salvador (El Vendrell), aproximadament la 
zona de la Plaça Alcalde Romeu fins a carrerada d'en Ralet, de la platja fins la via del tren són molt 
estretes i desanivellades. Impossibles per a persones de mobilitat reduïda i pitjors per a carides de 
rodes o cotxets. A més a més, és una zona amb elevada mobilitat d'automòbils.</p><p>Potser seria 
interessant repensar-la, fer-la semi-peatonal, posar-hi unes voreres més amples...</p>

Urbanisme L'ajuntament  ha encarregat el projecte d'urbanització 
d'aquest sector,e el pressupost excedeix el màxim admés

Descartat

385 Espai Públic Remodelació i millora del Carrer 
Monturiol

<p>El carrer Monturiol, es un espai on s'agrupa el 90% dels establiments destinats a bars musicals, 
discoteques i sales de festa. Carnavals, revetlles, sopars d'empresa o festes de nadal omplen el carrer 
de públic i es per això que fa molts anys que reclamem la nivellació de la calçada a la cota de les 
voreres per evitar caigudes i per facilitar l'accés adaptat a les persones amb mobilitat reduïda als 
locals. Tanmateix la millora de l'il·luminació i plantat d'arbrat o vegetació adient.</p>

Urbanisme L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim 
admés

Descartat

392 Carrers i Vials Peatonalizar  C/ Sant Pere, acceso 
a la playa desde el Mercado 

<p>Calafell es un municipio que atrae a mucha gente de fuera y estacionan en la zona del mercat, 
el acceso a la zona de playa es pasando el puente hasta llegar a la playa, este tramo de Carrer Sant 
Pere pasa muchísima gente caminando y es un peligro que pasen coches, por eso sería una buena 
opción harcela peatonal</p>

Urbanisme L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim 
admés

Descartat

395 Carrers i Vials Urbanitzar la C246a al seu pas 
per Calafell amb voreres amples, 
arbrat i carril bici.  (Rbla Mossèn 
Jaume Tobella - Ctra Vendrell - 
Ctra Estació)

<p>La C246a és un eix molt important, i actualment consta de trams sense vorera, enllumenat 
públic, pas de vianants ni arbrat. La proposta és:</p><ul><li>Estretar els carrils per disminuir la 
velocitat dels vehicles i afegir passos de vianants</li><li>Plantar arbres grans per guanyar en 
ombra</li><li>Fer voreres amples amb arbusts</li><li>Fer un carril bici adequat (a la calçada i amb 
protecció)</li><li>Fusionar les voreres del Psg de la Unió i la Rbla Mossèn Jaume Tobella al 
parc.</li></ul>

Urbanisme L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim 
admés

Descartat

414  Patrimoni Paso elevado para la Ciudadela 
Iberica

<p>Colocar un paso elevado para acceder a la ciudadela iberica y no tener que ir en coche</p> Urbanisme L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de 
l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la 
riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés

Descartat

418 Espai Públic Huertos Urbanos <p>Destinar parcelas municipales para la creacion de huertos urbanos, que los ciudadanos puedan 
alquilar espacios y cultivarlos para autoconsumo</p>

Urbanisme Suposa un augment de la despesa ordinaria anual Descartat

413 Fons Marins Rocalla en la costa <p>No reponer arena en la playa si antes poner 2 hileras de rocalla que sujete la arena mar 
adentro</p>

Ecologia D'acord amb la Llei 22/1988 , de 28 de juliol, de costes les 
competències dels municipis són garantit la seguretat 
isalubritat de les platges. La petició que es fa correspon al 
Ministeria per a la transició ecològica

Descartat.Fora 
d'àmbit de les 
competències 
municipals 

419  Patrimoni Cami a Ciudadella Iberica <p>Un equipament tant unic com la Ciutadella Iberica hauria de tenir una entrada digna i sobretot 
un acces per poder hi arribar a peu tant de Calafell com de Segur i no haver de caminar per la 
carretera</p>

Urbanisme L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de 
l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la 
riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés

Ja previst
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320 Platges Protección de las playas del 
municipo

<p>Dado que la prueba piloto de protección de la playa en la zona del puerto de Segur de Calafell 
ha sido satisfactoria, proponemos ampliar a todo el municipio la plantación de<strong> </strong>La 
Salicornia Ramosissima y la Maritime Suaeda para recuperar la biodiversidad y evitar la erosión de la 
playa.</p>

Ecologia Aquest projecte es desenvoluparà per part del ministeri per a 
la transició ecològica durant la tardor del 2021.

Ja previst 

431 Platges Dutxes Platja Segur <p>Posar mes dutxes, mes properes a la zona de la platja entre el port de Segur Calafell i el carrer 
Rhin</p>

Ecologia Està previst per la propera temporada substituir totes les 
dutxes de les platges de l'Estany i Segur de Calafell

Ja previst 
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		406		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Instalación de Papeleras		<p>Necesitamos papeleras en las calles de Segur, brillan por su ausencia.</p><p>Es necesario la instalación de papeleras, las calles están muy sucias, la basura acaba en las aceras, latas de bebidas, bolsas con los excrementos de los perros etc.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/406		406, 416		Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		416		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Papeleras en calles de Segur		<p>Poner papeleras en las esquinas de las calles de la zona de la playa a via del tren en Segur de Calafell</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/416		406, 416		Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		323		Espai per mascotes		Espacio para mascotas		Municipi		Municipio		Espacio adecuado para los perros		<p>Sería muy positivo que este año que viene se aprobase un lugar adecuado para los perros.</p><p>Un pipican con sombra y fuentes para beber agua para ellos. Incluso fuentes para ellos en el paseo, dado que nunca se aprobará un trocito de playa para ellos.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/323		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		325										Pipican vallado,  Calafell Pet friendly		<p>Necesitamos un pipican vallado, con sombra y fuentes para beber agua para ellos, con espacio suficiente para que puedan correr. Tomar como referencia el pipican de Vendrell (zona jutjats), Cubelles o Vilanova. Incluso fuentes para ellos en el paseo. Si Calafell es petfriendly debemos demostrarlo. Llevamos muchos años pidiéndolo, por favor vota y ayuda a que todos los peludos tengan un lugar donde socializar, jugar y correr sin peligro para ellos ni para el resto de vecinos.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/325		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		386		Espai per mascotes		Espacio para mascotas		Municipi		Municipio		Área de recreo para perros.		<p>Un terreno 3.500 m entre la playa y el pueblo.</p><p>Vallado, doble puerta, fuente, bancos, papeleras, vegetación, riego, iluminación, elementos de agility, mantenimiento.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/386		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		377		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Aplicar el projecte de Refugis Climatics que està fent BCN al seus centres escolars		<p>Aplicar a la mida del pressupost ,les mesures de "refugis climatics" als patis de les escoles, (Refèrencia escoles i Ajuntament de Barcelona): com sients de fusta amb pèrgoles reciclables per donar ombra als nens, fonts a la ombra amb alçada per nens amb cadira de rodes, jardins verticals i horitzontals i pèrgoles de fusta o de tipus "vela" per protegir les classes del sol.</p>		withdrawn		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/377		377, 390		Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		390		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Importar el Projecte de Refugis Climatics als centres educatius del Municipi		<p>Ens agradaria aplicar les 3 branques del projecte de Refugis Climàtics: 1. Que els edificis estiguin ben aillats per mantenir calor/fred, ombres abundants integrades als patis on puguin seure i jugar, tendals que protegeixin les classes del sol. 2.Mes zones verdes verticals/horitzontals pels centres, gespa, arbres, arbustos i horts. 3. Regadius d'aigues de recollida de pluja, fonts de doble alçada a l'ombra i sense embornals elebats . (Cada escola tindria les seves prioritats)</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/390		377, 390		Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		381		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Mes carregadors per a vehicles elèctrics		<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 endolls diferents.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/381		381, 383		Serveis públics		Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics els ja existents		$110,000

		383										Mes carregadors per a vehicles elèctrics		<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 endolls diferents.</p>		accepted		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/383		381, 383		Serveis públics		Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics els ja existents		$110,000

		321		Fons Marins		Fondo Marino		Municipi		Municipio		Pulmó del mediterrani.		<p>Projecte enfocat a la repoblació de poseidonea, e investigació de la fauna i flora de la costa del municipi de calafell i segur de calafell.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/321		321, 322		Ecologia		Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del projecte i 140.000 € per l'execució		$200,000

		322										Pulmó del mediterrani.		<p>Projecte enfocat a la repoblació de posidònia al nostre litoral i a la investigació de la fauna i flora de la costa del municipi per garantir el seu hàbitat.<br></p><p>És un procés imprescindible per mantenir la biodiversitat de la Mar Mediterrània, i una eina fonamental en la lluita pel canvi climàtic.<br></p><p>No es tracta d'una alga, sinó d'una planta marina com a tal, que protegeix el fons marí, ajuda a prevenir la pèrdua de sorra per l'onatge i proporciona hàbitat a moltes espècies.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/322		321, 322		Ecologia		Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del projecte i 140.000 € per l'execució.		$200,000

		324		Rehabilitación ecológica		Rehabilitación Ecológica		Municipi		Municipio		Reforestación y prevención contra incendios forestales.		<p>Reforestación ejemplar con flora autóctona y medidas efectivas de prevención contra incendios forestales. Segur y Calafell, pulmón verde de la.comarca. Preparar sistemas de contención de incendios y formar personas del municipio en casos de emergencia como primera medida de contención.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/324		324, 378		Ecologia		Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 000 € per execució.		$200,000

		378		Rehabilitación ecológica		Rehabilitación Ecológica		Municipi		Municipio		Limpieza yantenimiento de montes		<p>Creación de una brigada dirigida por algun especialista (ingeniero de montes o similar) para la limpieza y mantenimiento de nuestros montes. Se reduciría el riesgo de incendio, además de recuperar para el turismo y disfrute de los vecinos, zonas que ahora mismo están echadas a perder por el exceso de maleza y porquería y se facilitaría la divulgación del patrimonio natural e histórico de Calafell.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/378		324, 378		Ecologia		Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 000 € per execució.		$200,000

		371		Joventut		Juventud		Municipi		Municipio		Parc infantil amb sombra		<p>Calafell platja necessita un parc infantil amb sombra, és podria en qualsevol lloc, al parc de la Sínia o zona propera. Només caldria posar una estructura de pals amb tendals, els jocs infantils a sota.</p><p>La Plaça alcalde Romeu, és sombrejada i està molt bé, però els jocs que hi ha estan molt vells. També es podria repensar aquesta plaça.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/371		371, 428		Urbanisme		L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer obres de remodelació de la plaça		$200,000

		428		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Instal·lar jocs d'aigua a la Plaça Alcalde Romeu		<p>Proposo instal·lar uns jocs d'aigua pels infants a la Plaça Alcalde Romeu per donar més vida a l'espai i recuperar l'alegria a una zona a prop de la platja amb ombra i diàfana.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/428		371, 428		Urbanisme		L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer obres de remodelació de la plaça		$200,000

		328		Residuos Cero		Residuos Cero		Municipi		Municipio		Reciclaje basuras municipal		<p>Reciclaje, enseres, electrodomésticos y muebles se haga una bolsa de ayuda para las personas necesitadas de aquellos enseres y muebles que se podrían reutilizar.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/328		328, 420		Ecologia		Actualment a la Línia verda ja existeix un espai d'intercanvi DONO, CANVIO, NECESSITO		Ja previst

		420		Residuos Cero		Residuos Cero		Municipi		Municipio		Recollida Selectiva		<p>La recollida de mobles i electrodomestics, entre altres podria servir per fer un espai de donació a gent necesitada, es a dir es guardarien en un espai public i es podrian donar a aquella gent que adscrita a serveis socials ho demani.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/420		328, 420		Ecologia		Actualment a la Línia verda ja exiteix un espai d'intercanvi DONO, CANVIO, NECESSITO		Ja previst

		391		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Mejorar  el acceso a las viviendas sitas en Rambla Mossen Jaume Tobella, 105-107		<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas urgente.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/391		391, 401		Mobilitat		L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar donar senyalització per permetra cap altre accés dels existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la zona té una amplada suficient com per considerar-la segura a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.		Descartat

		401										Mejorar  el acceso a las viviendas sitas en Rambla Mossen Jaume Tobella, 105-107		<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas urgente.</p><p><br></p>		accepted		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/401		391, 401		Mobilitat		L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar donar senyalització per permetra cap altre accés dels existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la zona té una amplada suficient com per considerar-la segura a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.		Descartat

		370		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Hotel de entidades		<p>Creación de un hotel de entidades donde las entidades municipales dispongan de pequeños espacios fijos para sus materiales o pequeños despachos. Con varias salas más grandes polivalentes compartidas sin exclusividad. </p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/370		370, 408		Serveis a les persones		Excedeix el màxim		Descartat

		408		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Hotel d’entitats a l’antic mercat municipal de Calafell		<p>Volem proposar que a Calafell hi hagi un hotel d’entitats. Aquest seria un espai on les entitats culturals de Calafell podríem disposar de sales per guardar material, fer assajos, fer reunions... A més, proposem que l’hotel d’entitats disposi d’un espai comú amb gran capacitat en el que es pugui fer reunions, sopars, assemblees, etc.&nbsp;Aquest lloc no només serviria per les entitats que no disposen d’un local, sinó que el podria utilitzar qualsevol entitat del municipi.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/408		370, 408		Serveis a les persones		Excedeix el màxim		Descartat

		327		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Cancha de basquet en Park Vilarenc poner horario		<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las e de la madrugada no es hora para estar jugando</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/327		327, 329		Urbanisme		No procedeix		Descartat

		329										Cancha de basquet en Park Vilarenc poner horario		<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las 3 de la madrugada no es hora para estar jugando</p>		rejected		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/329		327, 329		Urbanisme		No procedeix		Descartat

		330		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Àrea per autocaravanes		<p>Calafell és un municipi turístic i ha d’acullir a tot tipus de visitants.</p><p>Degut a l’increment del turisme en autocaravana, és necessari regular aquest tipus de turisme, no prohibir-lo.</p><p>La meva proposta és crear una àrea per vàries places, amb tots els serveis, al pàrquing de darrera del castell.</p><p>D’aquesta manera també es faria promoció del poble de Calafell, ja que som quelcom més que sol i platja.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/330		330, 417		Urbanisme		Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat d'aquesta mena. Excedeix el màxim.		Descartat

		417		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Parquing autocaravanas		<p>En algun terreno municipal, se podria utilizar para adecuarlo a parquing de caravanas y fomentar este tipo de turismo</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/417		330, 417		Urbanisme		Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat d'aquesta mena. Excedeix el màxim.		Descartat

		380						Municipi		Municipio		Centro deportivo y piscina cubierta en Segur		<p>Me gustaría un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur .</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/380		380, 411		Urbanisme		Excedeix el màxim		Descartat

		411										Centro deportivo y piscina cubierta en Segur		<p>Sería conveniente la instalación de un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur De Calafell.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/411		380, 411		Urbanisme		Excedeix el màxim		Descartat

		399		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Taules ping-pong Port de Segur i organització de torneig social		<p>Projecte per instal.lar 4 taules de ping-pong resistents a l’aire lliure davant de mar al Port de Segur de Calafell. Organitzacio d’un torneig social anual (no professional) per edats/categories per la gent del poble - fora de temporada d’estiu.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/399				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$20,000

		326		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Parque para personas mayores		<p>Crear un parque con aparatos de gimnasia para personas mayores en la zona de el ambulatorio o proximidades</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/326				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$40,000

		423		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Lletres Corpòries gid://decidim-calafell/Decidim::Hashtag/4/CALAFELL com a photocall per les xarxes socials.		<p>Donat que les xarxes socials tenen cada cop més presència a les nostres vides, proposo col·locar o bé al Passeig Marítim ó davan la oficina de Turisme del Carrer Sant Pere unes lletres corpòries amb el nom de gid://decidim-calafell/Decidim::Hashtag/4/CALAFELL per tal que la gent que ens visita es faci fotografies i les comparteixin a les seves xarxes fent servir el hashtag. De la mateixa manera, els que vivim a Calafell podem fer-ho també i enssenyar al món el nostre poble.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/423				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		375		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Ajuda a rehabilitació de façanes d'antigues cases del barri de la platja		<p>Igual que s'ha fet al Nucli del Poble amb el Pla de Barris, proposo un pla similar per la restauració de façanes de les antigues cases (planta+pis) del barri de la platja. A la zona del trajo de l'espineta, carrer Vilamar, carrer Carme, carrer Sant Pere i on es pugui considerar.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/375				Urbanisme		S'entén que el que es demana és un programa de subvencions similar a la que es va fer al Poble.Es proposa una quantitat similar a la destinada anualment		$60,000

		389		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Renovar els Jocs infantils al costat del Port		<p>Renovar els Jocs infantils situats a la sorra de la platja, al costat del Port de Segur.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/389				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		394		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Parc infantil per a nadons		<p>Proposo que es faci un parc adreçat principalment per nens menors de 5 anys perquè els últims que s'han inaugurat estan pensats per nens més grans.</p><p>No necessàriament tindria que ser un parc nou, es podria modernitzar algun dels més antics, incorporant jocs adreçats pels més petits.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/394				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		405						Municipi		Municipio		Millora hidràulica de la riera entre c/ Ferradura i C-31		<p>Millora hidràulica, ecològica i ús públic del torrent existent que hi ha entre el C/ Ferradura i la C-31</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/405				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		412		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Tancament de la plaça cal cubano/catalunya		<p>Posar tanques o tancament del transit de davant la plaça del cal cubano, reduir el risc de que els nens petits quan juguen a la plaça, surtin a la carretera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/412				Urbanisme		La solució que l'ajuntament està plantejant es la limitació del trànsit rodat pel carrer Jesus, ja que cal garantir la comuniciació de la biblioteca amb la plaça, les mesures a implantar haurien de ser d'aquestes característiques no de tancar la plaça al carrer		$100,000

		424		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Crear una zona d'ombra amb un tendall a la terrassa del bar del Camp de Futbol Juan Ríos		<p>La major part dels partits de futbol es juguen a hores on el sol dona a les grades i la terrassa del bar del Camp. Les famílies no tenen zones d'ombra on combatre les temperatures i moltes vegades els avis o la canalla petita han de marxar per no poder aguantar tant sol. Posant a la zona de la terrassa del bar un tendall, es podria garantir un espai més confortable per les persones que ho necessitin.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/424				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		425		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Vorera al costat institut Camí de Mar		<p>Fer el tros de vorera que falta, això és Carrer Priorat fins Passeig de la Unió. Es una zona molt transitada per escolars i també per gent gran ja que dona accés al centre mèdic, al centre de dia....</p><p>Son aproximadament 200 metres de vorera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/425				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		369		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Pista atletismo vilarenc		<p>En la nueva zona de atletismo en zona vilarenc</p><p>Faltaría un zona de salto de longitud muy necesaria para practicar de este deporte y tartan en la pista sería lo ideal, También se necesita un conserge para la vigilancia de las instalaciones</p><p>Los baños También hacen falta para los deportistas que utilizan el espacio ,</p><p>Son.mejoras que benefician a tod@s.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/369				Urbanisme		Arreglar pista dels Institut Camí de Mar		$180,000

		421		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Ruta de senderisme senyalitzada		<p>Adequar una ruta de senderisme amb senyalització, fent-la coincidir amb alguns punts de patrimoni del municipi (inici al Castell i pas per la cova Foradada)</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/421				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica 15000€ Projecte i 185000€ Execució		$200,000

		429		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Passeig de Calafell		<p>Proposo, ja que hens preparem tnat per les tortugues i determinades especies d'ocellets que hem sembla molt be, tenim un magnific passeig que fa pena, ja desde Calafell fins a Cunit, per el seu abandonament dels arbres ja que quasi mai els tallen i no els restituexen els jardins descuidats totalment plens d'herbes, espero siguin arreglades aquestes mancançes.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/429				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		376		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Renovar aulas de informática que lo requieran de los centros educativos, para los alumnos y clases de adultos por las tardes		<p>Pedimos que las aulas de informática que estén obsoletas de los centros educativos, se rehagan con portátiles, mobiliario, proyectores e instalaciones y las que estén en buen estado, se les dote de las mejoras pertinentes para que los alumnos puedan tener acceso a una educación digital de calidad y así por las tardes, dichas aulas podrían estar abiertas a la enseñanza de las nuevas tecnologías a los adultos que lo deseen haciendo un convenio con el Ayuntamiento.</p><p>Se cumpliría el ODS4</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/376				Serveis a les persones		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		403						Municipi		Municipio		Creació d'un Casal de Dones		<p>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.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/403				Serveis a les persones		Al costat del Cap de Segur		$200,000

		426		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Crear una aula de robòtica i dotar de nous ordinadors a la Escola Santa Creu		<p>Molt pocs ordinadors de la Escola Santa Creu funcionen correctament i cal dotar de nous equips informàtics als nostres nens. A més a més seria molt interessant poder crear una aula de robòtica que estimuli l'estudi posterior de noves enginyeries per part dels alumnes. Doneu el vostre suport posant un granet de sorra per la nostra Escola Pública.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/426				Serveis a les persones		Per a totes les escoles, itinerant		$200,000

		384		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Parc de la Masia de la Font de Calafell Poble. Fer del parc un espai més atractiu i punt de trobada per a les diferents sensibilitats del barri.		<p>Condicionament del parc de la masia de la font amb els següents aspectes:</p><p>1.Tancar tota la zona perimetral amb mur de pedra baix per donar seguretat i evitar l'estacionament de vehicles.2.Afegir gespa a tota la zona, respectant la zona infantil i de gimnàstica, afegint reg automàtic.3.Adequar la il·luminació a tota la zona del parc. 4.Afegir una font d'aigua potable nova.5.Treure i/o canviar els arbres grans ja que generen molt residu i pol·len. 6. Zona de vegetació i plantes.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/384				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		388		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Arreglo aceras núcleo Calafell Playa		<p>Arreglo aceras núcleo playa, donde son extremadamente estrechas y ahora tienen zonas muy estropeadas. Sobre todo zona desde calle Ángel Guimerà hasta zona Estany, calle Vilamar. Es imposible la convivencia con vehículos rodantes y aparcados como sucede hoy en día. Ahora son inaccesibles para personas movilidad reducida o cochecitos bebé o de la compra. Estudio de poder hacer zona peatonal en ese tramo de calle Vilamar como continuidad del tramo que ya existe.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/388				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		410		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		2º Plan de Aceras Segur de Calafell		<p>Hacer un 2º Plan de aceras para Segur de Calafell zona donde se hizo el primero.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/410				Urbanisme		Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals		$200,000

		427		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Arreglar la propietat de l'Ajuntament del Passeig Marítim amb Rambla Antoni Artigas		<p>Proposo fer un rentat de cara a la propietat que té l'Ajuntament al Passeig Marítim amb la Rambla Antoni Artigas de manera que es pugui fer servir com Oficina d'Atenció de Comerç a peu de carrer. A més a més podria tenir a disposició dels calafellencs o dels visitants diversos serveis molt útils com ara lloguer de cadires de rodes o de motos elèctriques per persones amb poca mobilitat, lloguer de cotxets per la canalla, de paraigües en cas de pluja ó de parasols per la platja.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/427				Urbanisme		Rehabilitació de l'espai		$200,000

		430		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Rampes a voreres		<p>Tota la ciutat esta plena de barreres arquitectoniques, necessitem ramper per creuar a les voreres, tant per cotxets com per cadires de rodes</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/430				Urbanisme		Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals		$200,000

		334						Municipi		Municipio		Grunxadors i activitats d.aigua a Calafell Poble		<p>Col.locar grunchadors i Activititats d.aigua a la plaça Cal Cubano a Calafell Poble , pensem que es un nucli amb molts influencia de nens/es petits que necessiten gaudir d.activitats a l.hora que els pares estan prenent algo als locals del Poble .</p><p><br></p><p>Un espaí on tothom sigui benvingut .</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/334				Ecologia		No hi ha espai a la pròpia plaça per co·locar una zona d'esbarjo infantil.		Descartat

		379		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Obrim via a Segur, antiga linea d'alta tensió		<p>Ya se retiró la línea de alta tensión que atravesaba Segur de punta a punta, quedando una zona verde no urbanizable, la cual es impracticable, bien sea por la espesa vegetación o por la orografía del terreno.</p><p>Propongo acondicionar esta vía, limpiando la baja vegetación y construyendo escaleras o accesos allí donde sea necesario, para crear una vía (para caminar, deporte, mascotas...) que conecte desde las torres de comunicaciones hasta el campo de futbol, travesando todo Segur.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/379				Ecologia		Els terrenys encara no són de titularitat municipal		Descartat

		382						Municipi		Municipio		Creación de una caseta para patos en el Torrent de la Gallera		<p>Ya que muchos turistas pasan por el puente y se quedan haciéndose fotos con las fuentes acondicionemos esa zona con una caseta estilo antiguo en el centro del estanque donde los patos puedan resguardarse del frio y lluvia.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/382				Ecologia		L'estany és un torrent i es tracta d'una de les principals vies d'evacuació de l'aigua en situació de pluja . No es poden instal·lar elements fixos en el curs del torrent.		Descartat

		415		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Entrantes para sillas de ruedas		<p>Colocar rampas de acceso a pistas de petanca del puerto de segur delante del restaurante, no se puede pasar, ademas al final del puerto, en el acceso a playa acabar de poner rampas para acceso con silla de ruedas</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/415				Ecologia		No està previst al Pla d'usos i Serveis de Platges. Ja existeixen accessos accesibles al c. Roine i Carmen Desvalls		Descartat

		331		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Ampliacion horario bus avenida comte gomez de orbaneja		<p>Los vecinos de la calle comte gomez de orbaneja y adyacentes de Segur de Calafell solicitan un medio de transporte urbano para la cantidad de vecinos que vivimos en esta amplia zona</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/331				Mobilitat		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		387		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Mejorar transporte público  autobús  L1, L2, L3 HIFE con ampliación de los horarios  en todo el Municipio.		<p>Mejorar conexiones con Rodalies Renfe. Permitir iniciar una jornada laboral a las 8.00 mañana fuera del municipio o volver a residencia después de las 21.00..Además existen franjas de 3 horas sin autobuses.Una ampliación servicio del autobús incrementaría el número de usuarios de autobús, incrementando el uso de servicio restauración y comercio de otras zonas del municipio. Evitaría polucion de coches privados y mejoraría seguridad vial.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/387				Mobilitat		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		402						Municipi		Municipio		Punts de cangurs per a famílies monomarentals		<p>Punts de cangurs per a famílies&nbsp;monomarentals: espais amb servei de cangur per famílies més vulnerables amb xarxa de suport dèbil.<br>Proposem tres punts, un Calafell a poble, un Calafell a platja, un a Segur de Calafell.<br>Els punts de cangurs se situaran a un Centre Cívic o edifici municipal de cada barri.<br><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/402				Serveis a les persones		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		397		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Traslado de las pistas de basquet		<p>Trasladar las pistas de basquet a una zona mas alejada de las viviendas, instalar en su lujar una pista de patinaje, Eso permitria dejar el cemento actual. Ademas continuaria el espiritu deportivo de la zona,</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/397				Urbanisme		No procedeix		Descartat

		333		Comerç		Comercio		Municipi		Municipio		Mercado municipal		<p>Estaría bien aportar un poco de vida a segur de Calafell, el antiguo mercado podría restaurarse o buscar otra ubicación para ello cada vez hay más gente viviendo aquí y la mayoría nos tenemos que desplazar a calafell.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/333				Urbanisme		L'ajuntament executarà en nom del propietaris la reparació estructural i de façanes de l'edifici .El pressupost excedeix el maxim previst. No es propietat municipal. Excediria el màxim.		Descartat

		335		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Acceso a Ciudadela ibérica desde la playa.		<p>Un túnel o puente para poder pasar la línea del tren que de acceso a la Ciudadela Ibérica desde la playa.</p><p>Además permitiría un camino directo de las urbanizaciones que están por encima de la línea del tren a la playa.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/335				Urbanisme		L'actuació te un requeriment de pressupost molt superior al màxim admés		Descartat

		336		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Red de carriles bici		<p>Crear una Red de carriles bici en las arterias principales del municipio que unan diferentes sectores.</p><p>- Todo el paseo marítimo.</p><p>- Calafell pueblo con Calafell playa.</p><p>- Segur con Segur de Dalt.</p><p>- MasMel y Bellamar con Calafell pueblo a través del c/Camí de Vilanova.</p><p>- Calafell Pueblo con Mas Romeu y Calafell Parc a través del camino del Torrent de Montpaó.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/336				Urbanisme		L'ajuntament ha encarregat un Pla de mobilitat sostenible que ens defineixi el eixos principals per a la implantació d'una xarxa de carrils bicicleta. Excedeix el màxim		Descartat

		372		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Voreres i pas peatonal		<p>Les voreres de la zona de Calafell que toca amb Sant Salvador (El Vendrell), aproximadament la zona de la Plaça Alcalde Romeu fins a carrerada d'en Ralet, de la platja fins la via del tren són molt estretes i desanivellades. Impossibles per a persones de mobilitat reduïda i pitjors per a carides de rodes o cotxets. A més a més, és una zona amb elevada mobilitat d'automòbils.</p><p>Potser seria interessant repensar-la, fer-la semi-peatonal, posar-hi unes voreres més amples...</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/372				Urbanisme		L'ajuntament  ha encarregat el projecte d'urbanització d'aquest sector,e el pressupost excedeix el màxim admés		Descartat

		385		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Remodelació i millora del Carrer Monturiol		<p>El carrer Monturiol, es un espai on s'agrupa el 90% dels establiments destinats a bars musicals, discoteques i sales de festa. Carnavals, revetlles, sopars d'empresa o festes de nadal omplen el carrer de públic i es per això que fa molts anys que reclamem la nivellació de la calçada a la cota de les voreres per evitar caigudes i per facilitar l'accés adaptat a les persones amb mobilitat reduïda als locals. Tanmateix la millora de l'il·luminació i plantat d'arbrat o vegetació adient.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/385				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		392		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Peatonalizar  C/ Sant Pere, acceso a la playa desde el Mercado		<p>Calafell es un municipio que atrae a mucha gente de fuera y estacionan en la zona del mercat, el acceso a la zona de playa es pasando el puente hasta llegar a la playa, este tramo de Carrer Sant Pere pasa muchísima gente caminando y es un peligro que pasen coches, por eso sería una buena opción harcela peatonal</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/392				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		395		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Urbanitzar la C246a al seu pas per Calafell amb voreres amples, arbrat i carril bici.  (Rbla Mossèn Jaume Tobella - Ctra Vendrell - Ctra Estació)		<p>La C246a és un eix molt important, i actualment consta de trams sense vorera, enllumenat públic, pas de vianants ni arbrat. La proposta és:</p><ul><li>Estretar els carrils per disminuir la velocitat dels vehicles i afegir passos de vianants</li><li>Plantar arbres grans per guanyar en ombra</li><li>Fer voreres amples amb arbusts</li><li>Fer un carril bici adequat (a la calçada i amb protecció)</li><li>Fusionar les voreres del Psg de la Unió i la Rbla Mossèn Jaume Tobella al parc.</li></ul>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/395				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		414		Patrimoni		Patrimonio		Municipi		Municipio		Paso elevado para la Ciudadela Iberica		<p>Colocar un paso elevado para acceder a la ciudadela iberica y no tener que ir en coche</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/414				Urbanisme		L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés		Descartat

		418		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Huertos Urbanos		<p>Destinar parcelas municipales para la creacion de huertos urbanos, que los ciudadanos puedan alquilar espacios y cultivarlos para autoconsumo</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/418				Urbanisme		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		413		Fons Marins		Fondo Marino		Municipi		Municipio		Rocalla en la costa		<p>No reponer arena en la playa si antes poner 2 hileras de rocalla que sujete la arena mar adentro</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/413				Ecologia		D'acord amb la Llei 22/1988 , de 28 de juliol, de costes les competències dels municipis són garantit la seguretat isalubritat de les platges. La petició que es fa correspon al Ministeria per a la transició ecològica		Descartat.Fora d'àmbit de les competències municipals

		419		Patrimoni		Patrimonio		Municipi		Municipio		Cami a Ciudadella Iberica		<p>Un equipament tant unic com la Ciutadella Iberica hauria de tenir una entrada digna i sobretot un acces per poder hi arribar a peu tant de Calafell com de Segur i no haver de caminar per la carretera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/419				Urbanisme		L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés		Ja previst

		320		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Protección de las playas del municipo		<p>Dado que la prueba piloto de protección de la playa en la zona del puerto de Segur de Calafell ha sido satisfactoria, proponemos ampliar a todo el municipio la plantación de<strong> </strong>La Salicornia Ramosissima y la Maritime Suaeda para recuperar la biodiversidad y evitar la erosión de la playa.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/320				Ecologia		Aquest projecte es desenvoluparà per part del ministeri per a la transició ecològica durant la tardor del 2021.		Ja previst

		431		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Dutxes Platja Segur		<p>Posar mes dutxes, mes properes a la zona de la platja entre el port de Segur Calafell i el carrer Rhin</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/431				Ecologia		Està previst per la propera temporada substituir totes les dutxes de les platges de l'Estany i Segur de Calafell		Ja previst
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Agrupades

		Ref		Categoria		category/name/es		scope/name/ca		scope/name/es		Títol		Descripció		state		Enllaç		Agrupació		Departament		Comentaris		Pressupost

		406		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Instalación de Papeleras		<p>Necesitamos papeleras en las calles de Segur, brillan por su ausencia.</p><p>Es necesario la instalación de papeleras, las calles están muy sucias, la basura acaba en las aceras, latas de bebidas, bolsas con los excrementos de los perros etc.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/406		406, 416		Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		416		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Papeleras en calles de Segur		<p>Poner papeleras en las esquinas de las calles de la zona de la playa a via del tren en Segur de Calafell</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/416		406, 416		Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		323		Espai per mascotes		Espacio para mascotas		Municipi		Municipio		Espacio adecuado para los perros		<p>Sería muy positivo que este año que viene se aprobase un lugar adecuado para los perros.</p><p>Un pipican con sombra y fuentes para beber agua para ellos. Incluso fuentes para ellos en el paseo, dado que nunca se aprobará un trocito de playa para ellos.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/323		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		325										Pipican vallado,  Calafell Pet friendly		<p>Necesitamos un pipican vallado, con sombra y fuentes para beber agua para ellos, con espacio suficiente para que puedan correr. Tomar como referencia el pipican de Vendrell (zona jutjats), Cubelles o Vilanova. Incluso fuentes para ellos en el paseo. Si Calafell es petfriendly debemos demostrarlo. Llevamos muchos años pidiéndolo, por favor vota y ayuda a que todos los peludos tengan un lugar donde socializar, jugar y correr sin peligro para ellos ni para el resto de vecinos.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/325		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		386		Espai per mascotes		Espacio para mascotas		Municipi		Municipio		Área de recreo para perros.		<p>Un terreno 3.500 m entre la playa y el pueblo.</p><p>Vallado, doble puerta, fuente, bancos, papeleras, vegetación, riego, iluminación, elementos de agility, mantenimiento.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/386		323, 325, 386		Urbanisme		L'ajuntament te en previssió una sèrie de llocs per a situar zones per gossos, caldira triar una d'ellesquesigui adequada a la proposta		$50,000

		377		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Aplicar el projecte de Refugis Climatics que està fent BCN al seus centres escolars		<p>Aplicar a la mida del pressupost ,les mesures de "refugis climatics" als patis de les escoles, (Refèrencia escoles i Ajuntament de Barcelona): com sients de fusta amb pèrgoles reciclables per donar ombra als nens, fonts a la ombra amb alçada per nens amb cadira de rodes, jardins verticals i horitzontals i pèrgoles de fusta o de tipus "vela" per protegir les classes del sol.</p>		withdrawn		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/377		377, 390		Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		390		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Importar el Projecte de Refugis Climatics als centres educatius del Municipi		<p>Ens agradaria aplicar les 3 branques del projecte de Refugis Climàtics: 1. Que els edificis estiguin ben aillats per mantenir calor/fred, ombres abundants integrades als patis on puguin seure i jugar, tendals que protegeixin les classes del sol. 2.Mes zones verdes verticals/horitzontals pels centres, gespa, arbres, arbustos i horts. 3. Regadius d'aigues de recollida de pluja, fonts de doble alçada a l'ombra i sense embornals elebats . (Cada escola tindria les seves prioritats)</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/390		377, 390		Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		381		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Mes carregadors per a vehicles elèctrics		<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 endolls diferents.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/381		381, 383		Serveis públics		Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics els ja existents		$110,000

		383										Mes carregadors per a vehicles elèctrics		<p>Fins ara els dos carregadors que hi ha al municipi eren suficicients pero ara que ja comencen a haver-hi mes vehicles elèctrics, entre els propis del municipi i els que venen de fora ja ens quedem curts. Fan falta mes carregadors sobretot al poble. I una altra questió es habilitar 3 places d'aparcament per carregador en comptes de les 2 que hi ha ara perque els carregadors tenen 3 endolls diferents.</p>		accepted		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/383		381, 383		Serveis públics		Es proposa incrementar en dos punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics els ja existents		$110,000

		321		Fons Marins		Fondo Marino		Municipi		Municipio		Pulmó del mediterrani.		<p>Projecte enfocat a la repoblació de poseidonea, e investigació de la fauna i flora de la costa del municipi de calafell i segur de calafell.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/321		321, 322		Ecologia		Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del projecte i 140.000 € per l'execució		$200,000

		322										Pulmó del mediterrani.		<p>Projecte enfocat a la repoblació de posidònia al nostre litoral i a la investigació de la fauna i flora de la costa del municipi per garantir el seu hàbitat.<br></p><p>És un procés imprescindible per mantenir la biodiversitat de la Mar Mediterrània, i una eina fonamental en la lluita pel canvi climàtic.<br></p><p>No es tracta d'una alga, sinó d'una planta marina com a tal, que protegeix el fons marí, ajuda a prevenir la pèrdua de sorra per l'onatge i proporciona hàbitat a moltes espècies.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/322		321, 322		Ecologia		Es proposa una dotació de 60,000  per la redacció del projecte i 140.000 € per l'execució.		$200,000

		324		Rehabilitación ecológica		Rehabilitación Ecológica		Municipi		Municipio		Reforestación y prevención contra incendios forestales.		<p>Reforestación ejemplar con flora autóctona y medidas efectivas de prevención contra incendios forestales. Segur y Calafell, pulmón verde de la.comarca. Preparar sistemas de contención de incendios y formar personas del municipio en casos de emergencia como primera medida de contención.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/324		324, 378		Ecologia		Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 000 € per execució.		$200,000

		378		Rehabilitación ecológica		Rehabilitación Ecológica		Municipi		Municipio		Limpieza yantenimiento de montes		<p>Creación de una brigada dirigida por algun especialista (ingeniero de montes o similar) para la limpieza y mantenimiento de nuestros montes. Se reduciría el riesgo de incendio, además de recuperar para el turismo y disfrute de los vecinos, zonas que ahora mismo están echadas a perder por el exceso de maleza y porquería y se facilitaría la divulgación del patrimonio natural e histórico de Calafell.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/378		324, 378		Ecologia		Es proposa un import de 12.000 € per la redacció del pla de prevenció d'incendis forestals i delimitació de franges i 188 000 € per execució.		$200,000

		371		Joventut		Juventud		Municipi		Municipio		Parc infantil amb sombra		<p>Calafell platja necessita un parc infantil amb sombra, és podria en qualsevol lloc, al parc de la Sínia o zona propera. Només caldria posar una estructura de pals amb tendals, els jocs infantils a sota.</p><p>La Plaça alcalde Romeu, és sombrejada i està molt bé, però els jocs que hi ha estan molt vells. També es podria repensar aquesta plaça.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/371		371, 428		Urbanisme		L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer obres de remodelació de la plaça		$200,000

		428		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Instal·lar jocs d'aigua a la Plaça Alcalde Romeu		<p>Proposo instal·lar uns jocs d'aigua pels infants a la Plaça Alcalde Romeu per donar més vida a l'espai i recuperar l'alegria a una zona a prop de la platja amb ombra i diàfana.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/428		371, 428		Urbanisme		L'ajuntament esta fent gestions per obrir el carrer Vilamar a la plaça Alcalde Romeu, que comportarà la necessitat de fer obres de remodelació de la plaça		$200,000

		328		Residuos Cero		Residuos Cero		Municipi		Municipio		Reciclaje basuras municipal		<p>Reciclaje, enseres, electrodomésticos y muebles se haga una bolsa de ayuda para las personas necesitadas de aquellos enseres y muebles que se podrían reutilizar.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/328		328, 420		Ecologia		Actualment a la Línia verda ja existeix un espai d'intercanvi DONO, CANVIO, NECESSITO		Ja previst

		420		Residuos Cero		Residuos Cero		Municipi		Municipio		Recollida Selectiva		<p>La recollida de mobles i electrodomestics, entre altres podria servir per fer un espai de donació a gent necesitada, es a dir es guardarien en un espai public i es podrian donar a aquella gent que adscrita a serveis socials ho demani.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/420		328, 420		Ecologia		Actualment a la Línia verda ja exiteix un espai d'intercanvi DONO, CANVIO, NECESSITO		Ja previst

		391		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Mejorar  el acceso a las viviendas sitas en Rambla Mossen Jaume Tobella, 105-107		<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas urgente.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/391		391, 401		Mobilitat		L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar donar senyalització per permetra cap altre accés dels existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la zona té una amplada suficient com per considerar-la segura a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.		Descartat

		401										Mejorar  el acceso a las viviendas sitas en Rambla Mossen Jaume Tobella, 105-107		<p>Proponemos se mejore el acceso desde la Rambla Mossen Jaume Tobella a las viviendas&nbsp;sitas en la misma&nbsp;Rambla Mossen Jaume Tobella nº 105-107.</p><p>El acesso com vehiculos es peligroso porque&nbsp;hemos de girar a la derecha desde la misma Rambla para acceder a nuestras viviendas y no es seguro,&nbsp;hay riesgo de accidentes.</p><p>El acceso a pie es aún más peligroso ya que no hay acera en esa zona y además urge un limpieza de hierbas urgente.</p><p><br></p>		accepted		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/401		391, 401		Mobilitat		L'accés que tracta la petició és a la Rambla Mossèn Jaume Tobella i segons s'ha vist a la inspecció no es pot considerar donar senyalització per permetra cap altre accés dels existents doncs es provocaria més perill, sortint i girar a l'esquerra no es pot permetre, i pujant tombar a la dreta tampoc es podria permetre, hi ha una rotonda a menys de 100 metres per girar amb seguretat i accedir a la dreta. la zona té una amplada suficient com per considerar-la segura a efectes de la mobilitat. L'accés a la finca es privat.		Descartat

		370		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Hotel de entidades		<p>Creación de un hotel de entidades donde las entidades municipales dispongan de pequeños espacios fijos para sus materiales o pequeños despachos. Con varias salas más grandes polivalentes compartidas sin exclusividad. </p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/370		370, 408		Serveis a les persones		Excedeix el màxim		Descartat

		408		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Hotel d’entitats a l’antic mercat municipal de Calafell		<p>Volem proposar que a Calafell hi hagi un hotel d’entitats. Aquest seria un espai on les entitats culturals de Calafell podríem disposar de sales per guardar material, fer assajos, fer reunions... A més, proposem que l’hotel d’entitats disposi d’un espai comú amb gran capacitat en el que es pugui fer reunions, sopars, assemblees, etc.&nbsp;Aquest lloc no només serviria per les entitats que no disposen d’un local, sinó que el podria utilitzar qualsevol entitat del municipi.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/408		370, 408		Serveis a les persones		Excedeix el màxim		Descartat

		327		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Cancha de basquet en Park Vilarenc poner horario		<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las e de la madrugada no es hora para estar jugando</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/327		327, 329		Urbanisme		No procedeix		Descartat

		329										Cancha de basquet en Park Vilarenc poner horario		<p>Proponemos que la pista de basquet en la zona Park Vilarenc junto calle Molins Blanquet ,se le pusiera un horario ,para así los vecinos tengan un mejor descanso las 3 de la madrugada no es hora para estar jugando</p>		rejected		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/329		327, 329		Urbanisme		No procedeix		Descartat

		330		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Àrea per autocaravanes		<p>Calafell és un municipi turístic i ha d’acullir a tot tipus de visitants.</p><p>Degut a l’increment del turisme en autocaravana, és necessari regular aquest tipus de turisme, no prohibir-lo.</p><p>La meva proposta és crear una àrea per vàries places, amb tots els serveis, al pàrquing de darrera del castell.</p><p>D’aquesta manera també es faria promoció del poble de Calafell, ja que som quelcom més que sol i platja.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/330		330, 417		Urbanisme		Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat d'aquesta mena. Excedeix el màxim.		Descartat

		417		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Parquing autocaravanas		<p>En algun terreno municipal, se podria utilizar para adecuarlo a parquing de caravanas y fomentar este tipo de turismo</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/417		330, 417		Urbanisme		Aquesta activitat  està recollida a la nova Llei de campings. Els requeriments a complir execeixen el pressupost màxim, en tot cas la iniciativa privada pot proposar una activitat d'aquesta mena. Excedeix el màxim.		Descartat

		380						Municipi		Municipio		Centro deportivo y piscina cubierta en Segur		<p>Me gustaría un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur .</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/380		380, 411		Urbanisme		Excedeix el màxim		Descartat

		411										Centro deportivo y piscina cubierta en Segur		<p>Sería conveniente la instalación de un gimnasio y piscina municipal cubierta para Segur De Calafell.</p>		evaluating		https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/411		380, 411		Urbanisme		Excedeix el màxim		Descartat
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		Ref		Categoria		category/name/es		scope/name/ca		scope/name/es		Títol		Descripció		state		Enllaç				Departament		Comentaris		Pressupost

		399		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Taules ping-pong Port de Segur i organització de torneig social		<p>Projecte per instal.lar 4 taules de ping-pong resistents a l’aire lliure davant de mar al Port de Segur de Calafell. Organitzacio d’un torneig social anual (no professional) per edats/categories per la gent del poble - fora de temporada d’estiu.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/399				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$20,000

		326		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Parque para personas mayores		<p>Crear un parque con aparatos de gimnasia para personas mayores en la zona de el ambulatorio o proximidades</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/326				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$40,000

		423		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Lletres Corpòries gid://decidim-calafell/Decidim::Hashtag/4/CALAFELL com a photocall per les xarxes socials.		<p>Donat que les xarxes socials tenen cada cop més presència a les nostres vides, proposo col·locar o bé al Passeig Marítim ó davan la oficina de Turisme del Carrer Sant Pere unes lletres corpòries amb el nom de gid://decidim-calafell/Decidim::Hashtag/4/CALAFELL per tal que la gent que ens visita es faci fotografies i les comparteixin a les seves xarxes fent servir el hashtag. De la mateixa manera, els que vivim a Calafell podem fer-ho també i enssenyar al món el nostre poble.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/423				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$50,000

		375		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Ajuda a rehabilitació de façanes d'antigues cases del barri de la platja		<p>Igual que s'ha fet al Nucli del Poble amb el Pla de Barris, proposo un pla similar per la restauració de façanes de les antigues cases (planta+pis) del barri de la platja. A la zona del trajo de l'espineta, carrer Vilamar, carrer Carme, carrer Sant Pere i on es pugui considerar.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/375				Urbanisme		S'entén que el que es demana és un programa de subvencions similar a la que es va fer al Poble.Es proposa una quantitat similar a la destinada anualment		$60,000

		389		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Renovar els Jocs infantils al costat del Port		<p>Renovar els Jocs infantils situats a la sorra de la platja, al costat del Port de Segur.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/389				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		394		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Parc infantil per a nadons		<p>Proposo que es faci un parc adreçat principalment per nens menors de 5 anys perquè els últims que s'han inaugurat estan pensats per nens més grans.</p><p>No necessàriament tindria que ser un parc nou, es podria modernitzar algun dels més antics, incorporant jocs adreçats pels més petits.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/394				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		405						Municipi		Municipio		Millora hidràulica de la riera entre c/ Ferradura i C-31		<p>Millora hidràulica, ecològica i ús públic del torrent existent que hi ha entre el C/ Ferradura i la C-31</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/405				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		412		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Tancament de la plaça cal cubano/catalunya		<p>Posar tanques o tancament del transit de davant la plaça del cal cubano, reduir el risc de que els nens petits quan juguen a la plaça, surtin a la carretera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/412				Urbanisme		La solució que l'ajuntament està plantejant es la limitació del trànsit rodat pel carrer Jesus, ja que cal garantir la comuniciació de la biblioteca amb la plaça, les mesures a implantar haurien de ser d'aquestes característiques no de tancar la plaça al carrer		$100,000

		424		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Crear una zona d'ombra amb un tendall a la terrassa del bar del Camp de Futbol Juan Ríos		<p>La major part dels partits de futbol es juguen a hores on el sol dona a les grades i la terrassa del bar del Camp. Les famílies no tenen zones d'ombra on combatre les temperatures i moltes vegades els avis o la canalla petita han de marxar per no poder aguantar tant sol. Posant a la zona de la terrassa del bar un tendall, es podria garantir un espai més confortable per les persones que ho necessitin.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/424				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		425		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Vorera al costat institut Camí de Mar		<p>Fer el tros de vorera que falta, això és Carrer Priorat fins Passeig de la Unió. Es una zona molt transitada per escolars i també per gent gran ja que dona accés al centre mèdic, al centre de dia....</p><p>Son aproximadament 200 metres de vorera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/425				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$100,000

		369		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Pista atletismo vilarenc		<p>En la nueva zona de atletismo en zona vilarenc</p><p>Faltaría un zona de salto de longitud muy necesaria para practicar de este deporte y tartan en la pista sería lo ideal, También se necesita un conserge para la vigilancia de las instalaciones</p><p>Los baños También hacen falta para los deportistas que utilizan el espacio ,</p><p>Son.mejoras que benefician a tod@s.</p><p><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/369				Urbanisme		Arreglar pista dels Institut Camí de Mar		$180,000

		421		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Ruta de senderisme senyalitzada		<p>Adequar una ruta de senderisme amb senyalització, fent-la coincidir amb alguns punts de patrimoni del municipi (inici al Castell i pas per la cova Foradada)</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/421				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica 15000€ Projecte i 185000€ Execució		$200,000

		429		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Passeig de Calafell		<p>Proposo, ja que hens preparem tnat per les tortugues i determinades especies d'ocellets que hem sembla molt be, tenim un magnific passeig que fa pena, ja desde Calafell fins a Cunit, per el seu abandonament dels arbres ja que quasi mai els tallen i no els restituexen els jardins descuidats totalment plens d'herbes, espero siguin arreglades aquestes mancançes.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/429				Ecologia		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		376		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Renovar aulas de informática que lo requieran de los centros educativos, para los alumnos y clases de adultos por las tardes		<p>Pedimos que las aulas de informática que estén obsoletas de los centros educativos, se rehagan con portátiles, mobiliario, proyectores e instalaciones y las que estén en buen estado, se les dote de las mejoras pertinentes para que los alumnos puedan tener acceso a una educación digital de calidad y así por las tardes, dichas aulas podrían estar abiertas a la enseñanza de las nuevas tecnologías a los adultos que lo deseen haciendo un convenio con el Ayuntamiento.</p><p>Se cumpliría el ODS4</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/376				Serveis a les persones		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		403						Municipi		Municipio		Creació d'un Casal de Dones		<p>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.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/403				Serveis a les persones		Al costat del Cap de Segur		$200,000

		426		Formació		Formación		Municipi		Municipio		Crear una aula de robòtica i dotar de nous ordinadors a la Escola Santa Creu		<p>Molt pocs ordinadors de la Escola Santa Creu funcionen correctament i cal dotar de nous equips informàtics als nostres nens. A més a més seria molt interessant poder crear una aula de robòtica que estimuli l'estudi posterior de noves enginyeries per part dels alumnes. Doneu el vostre suport posant un granet de sorra per la nostra Escola Pública.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/426				Serveis a les persones		Per a totes les escoles, itinerant		$200,000

		384		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Parc de la Masia de la Font de Calafell Poble. Fer del parc un espai més atractiu i punt de trobada per a les diferents sensibilitats del barri.		<p>Condicionament del parc de la masia de la font amb els següents aspectes:</p><p>1.Tancar tota la zona perimetral amb mur de pedra baix per donar seguretat i evitar l'estacionament de vehicles.2.Afegir gespa a tota la zona, respectant la zona infantil i de gimnàstica, afegint reg automàtic.3.Adequar la il·luminació a tota la zona del parc. 4.Afegir una font d'aigua potable nova.5.Treure i/o canviar els arbres grans ja que generen molt residu i pol·len. 6. Zona de vegetació i plantes.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/384				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		388		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Arreglo aceras núcleo Calafell Playa		<p>Arreglo aceras núcleo playa, donde son extremadamente estrechas y ahora tienen zonas muy estropeadas. Sobre todo zona desde calle Ángel Guimerà hasta zona Estany, calle Vilamar. Es imposible la convivencia con vehículos rodantes y aparcados como sucede hoy en día. Ahora son inaccesibles para personas movilidad reducida o cochecitos bebé o de la compra. Estudio de poder hacer zona peatonal en ese tramo de calle Vilamar como continuidad del tramo que ya existe.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/388				Urbanisme		Es proposa una dotació econòmica		$200,000

		410		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		2º Plan de Aceras Segur de Calafell		<p>Hacer un 2º Plan de aceras para Segur de Calafell zona donde se hizo el primero.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/410				Urbanisme		Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals		$200,000

		427		Turisme Sostenible		Turismo Sostenible		Municipi		Municipio		Arreglar la propietat de l'Ajuntament del Passeig Marítim amb Rambla Antoni Artigas		<p>Proposo fer un rentat de cara a la propietat que té l'Ajuntament al Passeig Marítim amb la Rambla Antoni Artigas de manera que es pugui fer servir com Oficina d'Atenció de Comerç a peu de carrer. A més a més podria tenir a disposició dels calafellencs o dels visitants diversos serveis molt útils com ara lloguer de cadires de rodes o de motos elèctriques per persones amb poca mobilitat, lloguer de cotxets per la canalla, de paraigües en cas de pluja ó de parasols per la platja.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/427				Urbanisme		Rehabilitació de l'espai		$200,000

		430		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Rampes a voreres		<p>Tota la ciutat esta plena de barreres arquitectoniques, necessitem ramper per creuar a les voreres, tant per cotxets com per cadires de rodes</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/430				Urbanisme		Es proposa aquest import per fer actuacions puntuals		$200,000

		334						Municipi		Municipio		Grunxadors i activitats d.aigua a Calafell Poble		<p>Col.locar grunchadors i Activititats d.aigua a la plaça Cal Cubano a Calafell Poble , pensem que es un nucli amb molts influencia de nens/es petits que necessiten gaudir d.activitats a l.hora que els pares estan prenent algo als locals del Poble .</p><p><br></p><p>Un espaí on tothom sigui benvingut .</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/334				Ecologia		No hi ha espai a la pròpia plaça per co·locar una zona d'esbarjo infantil.		Descartat

		379		Parcs i Jardins Sostenibles		Parques y Jardines Sostenibles		Municipi		Municipio		Obrim via a Segur, antiga linea d'alta tensió		<p>Ya se retiró la línea de alta tensión que atravesaba Segur de punta a punta, quedando una zona verde no urbanizable, la cual es impracticable, bien sea por la espesa vegetación o por la orografía del terreno.</p><p>Propongo acondicionar esta vía, limpiando la baja vegetación y construyendo escaleras o accesos allí donde sea necesario, para crear una vía (para caminar, deporte, mascotas...) que conecte desde las torres de comunicaciones hasta el campo de futbol, travesando todo Segur.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/379				Ecologia		Els terrenys encara no són de titularitat municipal		Descartat

		382						Municipi		Municipio		Creación de una caseta para patos en el Torrent de la Gallera		<p>Ya que muchos turistas pasan por el puente y se quedan haciéndose fotos con las fuentes acondicionemos esa zona con una caseta estilo antiguo en el centro del estanque donde los patos puedan resguardarse del frio y lluvia.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/382				Ecologia		L'estany és un torrent i es tracta d'una de les principals vies d'evacuació de l'aigua en situació de pluja . No es poden instal·lar elements fixos en el curs del torrent.		Descartat

		415		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Entrantes para sillas de ruedas		<p>Colocar rampas de acceso a pistas de petanca del puerto de segur delante del restaurante, no se puede pasar, ademas al final del puerto, en el acceso a playa acabar de poner rampas para acceso con silla de ruedas</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/415				Ecologia		No està previst al Pla d'usos i Serveis de Platges. Ja existeixen accessos accesibles al c. Roine i Carmen Desvalls		Descartat

		331		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Ampliacion horario bus avenida comte gomez de orbaneja		<p>Los vecinos de la calle comte gomez de orbaneja y adyacentes de Segur de Calafell solicitan un medio de transporte urbano para la cantidad de vecinos que vivimos en esta amplia zona</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/331				Mobilitat		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		387		Comunicacions		Comunicaciones para un Desarrollo Sostenible		Municipi		Municipio		Mejorar transporte público  autobús  L1, L2, L3 HIFE con ampliación de los horarios  en todo el Municipio.		<p>Mejorar conexiones con Rodalies Renfe. Permitir iniciar una jornada laboral a las 8.00 mañana fuera del municipio o volver a residencia después de las 21.00..Además existen franjas de 3 horas sin autobuses.Una ampliación servicio del autobús incrementaría el número de usuarios de autobús, incrementando el uso de servicio restauración y comercio de otras zonas del municipio. Evitaría polucion de coches privados y mejoraría seguridad vial.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/387				Mobilitat		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		402						Municipi		Municipio		Punts de cangurs per a famílies monomarentals		<p>Punts de cangurs per a famílies&nbsp;monomarentals: espais amb servei de cangur per famílies més vulnerables amb xarxa de suport dèbil.<br>Proposem tres punts, un Calafell a poble, un Calafell a platja, un a Segur de Calafell.<br>Els punts de cangurs se situaran a un Centre Cívic o edifici municipal de cada barri.<br><br></p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/402				Serveis a les persones		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		397		Pistes Esportives		Pistas Deportivas		Municipi		Municipio		Traslado de las pistas de basquet		<p>Trasladar las pistas de basquet a una zona mas alejada de las viviendas, instalar en su lujar una pista de patinaje, Eso permitria dejar el cemento actual. Ademas continuaria el espiritu deportivo de la zona,</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/397				Urbanisme		No procedeix		Descartat

		333		Comerç		Comercio		Municipi		Municipio		Mercado municipal		<p>Estaría bien aportar un poco de vida a segur de Calafell, el antiguo mercado podría restaurarse o buscar otra ubicación para ello cada vez hay más gente viviendo aquí y la mayoría nos tenemos que desplazar a calafell.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/333				Urbanisme		L'ajuntament executarà en nom del propietaris la reparació estructural i de façanes de l'edifici .El pressupost excedeix el maxim previst. No es propietat municipal. Excediria el màxim.		Descartat

		335		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Acceso a Ciudadela ibérica desde la playa.		<p>Un túnel o puente para poder pasar la línea del tren que de acceso a la Ciudadela Ibérica desde la playa.</p><p>Además permitiría un camino directo de las urbanizaciones que están por encima de la línea del tren a la playa.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/335				Urbanisme		L'actuació te un requeriment de pressupost molt superior al màxim admés		Descartat

		336		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Red de carriles bici		<p>Crear una Red de carriles bici en las arterias principales del municipio que unan diferentes sectores.</p><p>- Todo el paseo marítimo.</p><p>- Calafell pueblo con Calafell playa.</p><p>- Segur con Segur de Dalt.</p><p>- MasMel y Bellamar con Calafell pueblo a través del c/Camí de Vilanova.</p><p>- Calafell Pueblo con Mas Romeu y Calafell Parc a través del camino del Torrent de Montpaó.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/336				Urbanisme		L'ajuntament ha encarregat un Pla de mobilitat sostenible que ens defineixi el eixos principals per a la implantació d'una xarxa de carrils bicicleta. Excedeix el màxim		Descartat

		372		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Voreres i pas peatonal		<p>Les voreres de la zona de Calafell que toca amb Sant Salvador (El Vendrell), aproximadament la zona de la Plaça Alcalde Romeu fins a carrerada d'en Ralet, de la platja fins la via del tren són molt estretes i desanivellades. Impossibles per a persones de mobilitat reduïda i pitjors per a carides de rodes o cotxets. A més a més, és una zona amb elevada mobilitat d'automòbils.</p><p>Potser seria interessant repensar-la, fer-la semi-peatonal, posar-hi unes voreres més amples...</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/372				Urbanisme		L'ajuntament  ha encarregat el projecte d'urbanització d'aquest sector,e el pressupost excedeix el màxim admés		Descartat

		385		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Remodelació i millora del Carrer Monturiol		<p>El carrer Monturiol, es un espai on s'agrupa el 90% dels establiments destinats a bars musicals, discoteques i sales de festa. Carnavals, revetlles, sopars d'empresa o festes de nadal omplen el carrer de públic i es per això que fa molts anys que reclamem la nivellació de la calçada a la cota de les voreres per evitar caigudes i per facilitar l'accés adaptat a les persones amb mobilitat reduïda als locals. Tanmateix la millora de l'il·luminació i plantat d'arbrat o vegetació adient.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/385				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		392		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Peatonalizar  C/ Sant Pere, acceso a la playa desde el Mercado		<p>Calafell es un municipio que atrae a mucha gente de fuera y estacionan en la zona del mercat, el acceso a la zona de playa es pasando el puente hasta llegar a la playa, este tramo de Carrer Sant Pere pasa muchísima gente caminando y es un peligro que pasen coches, por eso sería una buena opción harcela peatonal</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/392				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		395		Carrers i Vials		Calles y Viales		Municipi		Municipio		Urbanitzar la C246a al seu pas per Calafell amb voreres amples, arbrat i carril bici.  (Rbla Mossèn Jaume Tobella - Ctra Vendrell - Ctra Estació)		<p>La C246a és un eix molt important, i actualment consta de trams sense vorera, enllumenat públic, pas de vianants ni arbrat. La proposta és:</p><ul><li>Estretar els carrils per disminuir la velocitat dels vehicles i afegir passos de vianants</li><li>Plantar arbres grans per guanyar en ombra</li><li>Fer voreres amples amb arbusts</li><li>Fer un carril bici adequat (a la calçada i amb protecció)</li><li>Fusionar les voreres del Psg de la Unió i la Rbla Mossèn Jaume Tobella al parc.</li></ul>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/395				Urbanisme		L'obra que  representa aquesta actuació, excedeix el maxim admés		Descartat

		414		Patrimoni		Patrimonio		Municipi		Municipio		Paso elevado para la Ciudadela Iberica		<p>Colocar un paso elevado para acceder a la ciudadela iberica y no tener que ir en coche</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/414				Urbanisme		L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés		Descartat

		418		Espai Públic		Espacio Público		Municipi		Municipio		Huertos Urbanos		<p>Destinar parcelas municipales para la creacion de huertos urbanos, que los ciudadanos puedan alquilar espacios y cultivarlos para autoconsumo</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/418				Urbanisme		Suposa un augment de la despesa ordinaria anual		Descartat

		413		Fons Marins		Fondo Marino		Municipi		Municipio		Rocalla en la costa		<p>No reponer arena en la playa si antes poner 2 hileras de rocalla que sujete la arena mar adentro</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/413				Ecologia		D'acord amb la Llei 22/1988 , de 28 de juliol, de costes les competències dels municipis són garantit la seguretat isalubritat de les platges. La petició que es fa correspon al Ministeria per a la transició ecològica		Descartat.Fora d'àmbit de les competències municipals

		419		Patrimoni		Patrimonio		Municipi		Municipio		Cami a Ciudadella Iberica		<p>Un equipament tant unic com la Ciutadella Iberica hauria de tenir una entrada digna i sobretot un acces per poder hi arribar a peu tant de Calafell com de Segur i no haver de caminar per la carretera</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/419				Urbanisme		L'ajuntament te previst fer una vorera d'accés des de l'Alorda Parc al Poblat Ibèric, el pas elevat per damunt de la riera de la Cobertera, excedeix el pressupost admés		Ja previst

		320		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Protección de las playas del municipo		<p>Dado que la prueba piloto de protección de la playa en la zona del puerto de Segur de Calafell ha sido satisfactoria, proponemos ampliar a todo el municipio la plantación de<strong> </strong>La Salicornia Ramosissima y la Maritime Suaeda para recuperar la biodiversidad y evitar la erosión de la playa.</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/320				Ecologia		Aquest projecte es desenvoluparà per part del ministeri per a la transició ecològica durant la tardor del 2021.		Ja previst

		431		Platges		Playas		Municipi		Municipio		Dutxes Platja Segur		<p>Posar mes dutxes, mes properes a la zona de la platja entre el port de Segur Calafell i el carrer Rhin</p>				https://decidim.calafell.cat/processes/pressupostos-participatius-2022/f/313/proposals/431				Ecologia		Està previst per la propera temporada substituir totes les dutxes de les platges de l'Estany i Segur de Calafell		Ja previst
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