
VALIDACIÓ

NO VÀLIDA

VÀLIDA

REPETIDA

PREVISTA O 

EXISTENT 

1 Avantatges Renting

L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant en el seu afany de respectar i cuidar el medi 

ambient podria apropar-se encara més creant una petita empresa municipal mitjançant l'adquisició 

de cotxes 100% elèctrics accesibles per als empadronats en mode renting. D'aquesta manera, la 

ciutadania podría tenir accés a aquest tipus de vehicle ecològic i poc arrelat al territori encara que 

visquem al 2019.

El lloguer dels vehicles podria destacar en flexibilitat, per satisfer la demanda temporal  (o potser 

permanent), d'aquest tipus de vehicle, ja sigui per una necessitat diària, setmanal, mensual etc. 

La mesura serviría per donar a coneixer els avantatges dels vehicles 100% respetuosos amb el 

medi ambient e incentivar-ne la seva compra. 

El vehicle elèctric més venut a Europa, es el Renault Zoe i per la meitat del pressupost es podrien 

adquirir una flota de 5 unitats, tot i que la proposta ha de ser lògicament viable, per comprovar si hi 

ha prou demanda es podría adquirir només una unitat. 

NO VÀLIDA No és competència municipal.

2
Zona recreativa para 

los más pequeños 

de la casa

Un sitio donde poder compartir en un día de frío y viento y que los chiquitos  de la casa puedan 

disfrutar tranquilamente (colchones inflable, saltarina , parque de pelotas ) y porque no un  café 

dentro donde los papás podamos también disfrutar un café, esta opción tambien podria ser para los 

chicos grandes donde ellos puedan reunirse con sus amigos y quedar ...

PREVISTA O 

EXISTENT 

Aquesta proposta ja està prevista en l'ampliació 

de l'Escola Mestral, que es podrà utilitzar fora de 

l'horari lectiu.

3 Parc infantil cobert

Crec que es necesari habilitar un parc infantil cobert perquè els nens puguin jugar al hivern y al 

estiu no passin tanta calor. Degut a la força del aire sé impossible sortir de casa i que els nens 

gaudeixin.

REPETIDA Repeteix la 2

3 bis
Zones esport 

nocturn

Habilitar zones d'esports nocturnes per la gent jove tingui alguna altre cosa que fer a banda de anar-

se de festa. No tenen cap altre opció.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja existeixen espais per poder practicar esports 

a la nit.

4
Zona infantil per 

jugar  coberta
Un espai dissenyat especialment on els nens hi poden jugar a l’hivern, Tipus “ chiquipark”. REPETIDA Repeteix la 2

5
Wc públics 

disponibles tot l'any

Deixar disponibles, fent el manteniment necessari, els wc del port esportiu i de la base nàutica tot 

l'any, ja que els del poble passegem subint, no només a l'estiu.
NO VÀLIDA No és una inversió, és un servei.

6

Millora o canvi d'ús 

d'espai verd 

Cadaloques - 

passeig Arenal

Fa algunes setmanes em va sorprendre descobrir que, al carrer de Cadaloques, prop d'on acaba el 

passeig de l'Arenal, hi ha un petit espai verd amb pins on hi ha una o dues taules de picnic de fusta. 

La zona està totalment plena de brutícia i, juntament amb l'alta herba, la zona de picnic passa 

gairebé totalment desapercebuda. A més, potser està ubicada amb poca fortuna, perquè a pocs 

metres hi ha la bateria de contenidors d'escombraries soterrats... El resultat és que, en l'estat 

actual, no convida a aturar-se allà una estona a gaudir del paisatge, ni molt menys a fer un mos 

allà. Potser la zona tindria més èxit si, respectant els pins existents, s'instal·lés com un petit parc 

saludable i/o gimnàs urbà, o bé posar tanques i habilitar-ho com a àrea per a gossos.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: hi ha actuació de rehabilitació 

pendent d'executar

7

Dinamització 

terrassa Passeig 

Marítim - Port

Sempre he pensat que la zona del Passeig Marítim d'Hospitalet que queda sobre el Port Nàutic està 

totalment desaprofitada. Realment és una boníssima ubicació i té bones vistes (fins i tot millor que 

les de qualsevol de les terrasses dels locals del port), però, en canvi, la seva urbanització actual 

(seients de dubtosa comoditat i just al costat de les xemeneies d'extracció de les cuines dels locals 

inferiors, cap ombra, cap test amb plantes o arbustos...) no convida a aturar-se allà.

Es podria col·locar una pèrgola, similar a la que hi ha a la punta del riu a Miami, per crear zones de 

semi ombra i col·locar seients tipus "tumbona". A la platja de Bogatell de Barcelona, per exemple, hi 

ha una explanada amb algunes tumbones i cadires de formigó que conviden a què la gent es pari 

allà, gaudeixi del sol, les vistes, i es relaxi, sent també un bon lloc on petar la xerrada amb un 

amica/amiga (veure foto adjunta).

La zona és suficientment llarga com per valorar la instal·lació, també, d'una petita àrea infantil 

(potser amb mobiliari no de gran mida, per limitar l'impacte visual) o àrea d'exercicis terapèutics o, 

fins i tot, valorar la possibilitat de donar llicència per instal·lar un petit xiringuito a l'estiu.

Finalment, afegir que si la zona, per la seva localització, no depèn de l'Ajuntament, sinó del Port 

Nàutic, animaria, per una banda, a aquest últim a què valorin fer alguna millora de la zona i, per 

altra banda, animaria també a l'Ajuntament a ser partícip de la possible inversió amb alguna ajuda, 

ja què la dinamització de l'espai també repercutiria des del punt de vista turístic del poble.

NO VÀLIDA

Aquest espai està dins de la zona portuària. El 

planejament municipal (POUM) ja preveu el 

desenvolupament urbanístic de tota aquesta 

zona mitjançant un Pla Especial Urbanístic, en el 

qual ja s’està treballant.

8
Millora del poligon 

les tapies

Neteja dels carrers sovint. Posar més contenidors, encadenats a terra (pel vent). Arranjament i 

neteja de zones ajardinades i rotonda entrada. Repassar la senyalització horitzontal dels carrers, 

sobretot entrada (molts vehicles entren per direcció prohibida). Senyalització vertical, tipus panell 

informatiu, on informi dels carrers,empreses, serveis,...Informar als propietaris de l'obligatorietat de 

la neteja de parcel.les.

NO VÀLIDA No és una inversió, és manteniment.

9
Asfaltado Vía 

Augusta

Asfaltar el tram de la Via Augusta 

de l’Hospitalet de l’Infant que va des 

del Forat negre fins a on s’ha 

asfaltat recentment

Propuesta de asfaltado de la Vía Augusta desde el final de la Urb. Playa D’Or hasta la zona del 

camping Templo del Sol. En su defecto, asfaltar o cimentar los bordes laterales del actual 

asfaltado, que se encuentra muy deteriorado, con el objeto de minimizar la actual situación de 

peligro para peatones, bicicletas, motocicletas y coches. Es particularmente urgente realizarlo en la 

zona comprendida entre la Urb. Playa D’Or y la Urb. El Rústico (Calle Aigua al Coll)

VÀLIDA 95.000 euros

10
Continuar asfaltado 

de via augusta
El año pasado se asfaltó parcialmente vía Augusta, hay que dejarla totalmente asfaltada REPETIDA Repeteix la 9

11

LLegada de fibra 

optica en via 

Augusta 88

Fibra optica, necesario por trabajo y actualmente imprescindible para el día a día de la familia
PREVISTA O 

EXISTENT 

Actuació prevista dins del pla de 

desenvolupament de fibra òptica del municipi.

12

Posar una rotonda 

entre el carrer 

l'estacio i carrer 

Terra Alta

Aquest carrers són bastant transitables i l'encreuament entre aquests carrers són perillosos. Amb 

una rotonda o un illot els vehicles circularien millor.
NO VÀLIDA

No viable tècnicament: hi ha una manca d'espai 

físic.

13
Acondicionar pista 

Nova Llum per 

lloguer

Realitzar remodelació vestuaris, il·luminació de la pista de fútbol sala i bàsquet de la zona de la 

pista Nova Llum per llogar-la desde empresa municipal Llastres a preu bonificat per als 

empadronats al municipi. Modernitzant les instal•lacions i l’entorn de l’espai peatonal, sense alterar 

l’arquitectura actual. 

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

N TÍTOL PROPOSTA
TÍTOL DEFINITIU PER BUTLLETA 

VOTACIONS
DESCRIPCIÓ PROPOSTA MOTIUS NO VALIDACIÓ 

COST 

APROXIMAT 



14
Creació d'un Espai 

Familiar

Un espai familiar és un espai d’educació no formal on adults i infants comparteixen jocs, 

experimenten i creixen tot relacionant-se i compartint experiències amb altres famílies.

Objectius:

• Per afavorir un vincle afectiu sa, a través de l’escolta i l’acompanyament.

• Per potenciar la socialització dels infants i les seves famílies.

• Per legitimar, apoderar i donar confiança a la família en la seva tasca educativa.

• Per prevenir i combatre l’aïllament social de les famílies amb infants.

• Per afavorir que les famílies comparteixin amb altres famílies el creixement dels seus fills/es, 

possibilitant que es creïn xarxes de relacions socials de convivència i suport, aprenent de les 

diferències familiars i culturals.

• Per afavorir la participació de les famílies a la comunitat.

 

Cada espai familiar té les seves pròpies dinàmiques i metodologies, però en general, en un espai 

familiar els infants hi troben materials diversos organitzats en racons que possibiliten la descoberta 

autònoma, l’experimentació, l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu, emotiu i social. L’infant 

se sent acollit, respectat i en confiança perquè té la mare, el pare, l’avi o el seu adult de referència 

ben aprop, i això l’ajuda a socialitzar-se amb altres persones amb tranquil·litat.

Per als adults, els espais familiars tenen un gran valor: a l’espai familiar poden observar els infants 

amb més distància i descobrir com es relacionen amb les altres, i mentrestant, anar establint 

relacions amb altres adults en situacions similars, compartint l’experiència de la criança i els seus 

dubtes sobre la cura dels nens i nenes. Els espais familiars ofereixen als adults un espai s’aixoplug, 

de recolliment, de compartir des de la calma, de comprensió i d’acompanyament.

REPETIDA Repeteix la 2. 

15 Chiquipark cubierto Habilitación de un sitio público cubierto con parque de bolas o similar, para los más pequeños. REPETIDA Repeteix la 2

16
Eixamplament 

carrers

Les voreres dels carrers llindants a l'esglèsia i part dels carrers que l'envolten són estretes i amb 

"postes" que dificulten el pas. Demanem l'eixample de carrers d'aquesta zona i altres del poble que 

presenten el mateix problema.

NO VÀLIDA

Hi ha aspectes que no depenen directament de 

l’Ajuntament i requereix un estudi de conjunt 

amb operadores de serveis, com telefonia, 

electricitat, … per poder aplicar les solucions 

concretes.

17
Enderrocament de 

'Cal Sirisi' 

(Vandellòs)

(Aquesta proposta anul·laria l'anterior realitzada el dia 9/1/18, ja que no he pogut editar l'anterior i 

n'he creat una de nova, modificada i ampliada amb les fotogràfies. Gràcies)

 

L'estat de l'edifici de ‘Cal Sirisi’ ha patit durant l'últim any una deterioració bastant notable, que 

inclús ha fet que part del seu sostre es derrumbés per dos llocs diferents. D'aquesta manera encara 

ha quedat més pal·lés el seu estat d'abandonament i ha augmentat el seu nivell de perillositat, pels 

veïns col·lindants.

En comptes de procedir a obligar el seu enderrocament, s'han realitzat unes maniobres per tapiar el 

seu accés, aspecte que fa que tot el seu voltant hagi quedat 'ballat' en tot el seu perímetre de 

manera permanent.

 

Es evident, doncs, que seria ja hora de plantejar-se amb urgència alguna acció per poder procedir a 

solucionar el problema i es plantegés d'una vegada per totes a l'enderrocament total de l'edifici.

Almenys, aquesta primera fase, seria del tot necessària.

Ja desprès, es podria plantejar, fer altre procediment, ja sigui creant una plaça annexa a la ‘Plaça 

Catalunya’ o adequar el solar com una zona verda amb un mínim de garanties de seguretat.

P.D: Intentaré adjuntar una fotografia actual de l'estat de l'edifici, des de la part superior (aèria) on 

es podrà observar clarament en l'estat de ruïna i deteriorament (possiblement amb al·luminosi) amb 

el que resta l'edificació.

NO VÀLIDA

No és competència municipal. Es tracta d’una 

propietat privada i des de l’Ajuntament ja s’ha 

requerit a la propietat que prengui les mesures 

de seguretat i salubritat corresponents.

18
Renovació Parcs 

infantils

Estaría molt bé arreglar una mica tant el parc que està aprop de la Plaça Berenguer d'Entença com 

el que hi ha pujant el Carrer de l'Estació, tant l'un com l'altre es troben bastant deteriorats, inclús 

trencats i no són massa segurs pels nens.

NO VÀLIDA No és una inversió, és manteniment.

19 Ludoteca Ludoteca pels nens petits REPETIDA Repeteix la 14  

20
Adequació pista 

Nova Llum

Habilitar la pista Nova Llum amb sostre i tancament per tal de descongestionar el pavelló i així 

poxer donar cabuda a totes les activitats extraescolars que necessiten pista. Actualment el pavelló 

està sobresaturat i la pista s'ha de dividir, cosa que implica que les activitats no es puguin realitzar 

en bones condicions i mermi el progrés dels nens.

D'aquesta actuació també se'n beneficiarien els 2 centres escolars, ja que molts dies la climatologia 

els dificulta poder fer la classe d'educació física a les propies instal.lacions.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

21

Instal·lar elements 

reductors de la 

velocitat dels 

vehicles al carrer 

Amunt de Vandellòs

Instal·lar bandes reductores de la velocitat dels vehicles al carrer Amunt de Vandellòs, el carrer és 

estret i no té espai suficient de voreres. Els vehicles passen a massa velocitat per la distància que 

hi ha amb les cases. A més a més, amb les obres a la Plaça de l'Ajuntament el trànsit per aquest 

carrer s'incrementa.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst. Hi ha pendent un estudi de mobilitat 

del conjunt del municipi.

22

Renovació total de la 

zona de gronxadors 

al costat del pavelló 

de Vandellòs

Millorar el parc infantil situat al 

costat del pavelló de Vandellòs

Per la zona de gronxadors del costat del pavelló de Vandellòs, renovar tot el paviment, que sigui 

tou, renovar tots els gronxadors i mobiliari, la majoria tenen més de 20 anys. Tancar tot el 

perímetre de la zona de gronxadors i eliminar tota la vorada que hi ha al costat de la barana.

VÀLIDA 35.000 euros

23 Parc Infntil d'Hivern

Volem fer la proposta d'un Parc d'Hivern Infantil per als nens del poble.

Tots el que habitem a aquest poble, sabem que a l'hivern hi han molts dies de Mestral. La canalla 

no pot gaudir dels parcs del municipi i, si no tenen cap activitat extraescolar segurament es quedin 

a casa...

La idea sorgeix entre les mares i pares dels nens que es pregunten; què fem avui?

Es tracta de poder oferir un espai tancat per poder jugar, aprendre, passar una estona per les 

tardes o inclòs caps de setmana on no es pugui gaudir de l'aire lliure.

Es pot encarar de varies formes; sent un espai públic del municipi on es poden crear llocs de treball 

per a les persones que tinguin els títols (monitor de lleure, mestres..) corresponents. També es 

podría fer un carnet de soci (com al gimnàs o piscina municipal) per poder, d'alguna manera o  una 

part, fer càrrec les despeses o manteniment.. O que sigui un espai completament gratuït, clar.

REPETIDA Repeteix la 2

24 Piscina descoberta Una piscina descoberta com la que havia abans a hifrensa NO VÀLIDA

El cost d’aquesta proposta supera l’import 

màxim previst de 200.000 euros establert a les 

bases dels Pressupostos Participatius 2019.

25 Chiquipark tancat Zona cuberta perque els nens puguin jugar sobretot els mesos de vent i fred REPETIDA Repeteix la 2

26 Un Xiquiparc cobert
Fa falta un xiquiparc tancat on poder anar amb els nens quan faci fred i mal temps i tambe 

aprofitarlo a l'estiu
REPETIDA Repeteix la 2

27
Chiquipark para los 

crios

Poner un chiquipark cerrado para los críos puedan jugar y disfrutar ya que no hay nada para ellos y 

te tienes que ir fuera del pueblo para que ellos disfruten
REPETIDA Repeteix la 2

28
Chiquipark para los 

crios

 Poner un chiquipark cerrado para los críos puedan jugar y disfrutar ya que no hay nada para ellos 

y te tienes que ir fuera del pueblo para que ellos disfruten
REPETIDA Repeteix la 2

29
Poner parque para 

perros

Habilitar un parc caní a l’Hospitalet 

de l’Infant

Poner un parque vallado para poder soltar los perros y que jueguen y que tengan una fuente para 

que puedan beber los perros y papeleras para tirar las heces
VÀLIDA 30.000 euros

30 Un chikipark Necesitem un chikipark per tots els nens, i mês aqui que fã aquest vent!!! Es necessari REPETIDA Repeteix la 2



31
Un xikiparc a 

Hospitalet de l'Infant

Hospitalet de l'Infant es un pueblo con un gran número de niños, en el que en invierno no sabemos 

a dónde acudir con ellos y sería ideal  que montasen un chiquipark dónde poder pasar las tardes de 

frío y viento.

REPETIDA Repeteix la 2

32 Piscina descoberta

A lo jóvenes de hospitalet nos gustaria poder disfrutar de una piscina descubirta para el verano 

igual o mejor que los vecinos del resto de nuclios del nustro municipio con grandes jardines con 

chill outs para tomsr el sol o la sombra

REPETIDA Repeteix la 24

33

Crear zonas de 

boulder exterior para 

que los jóvenes se 

puedan desarrollar

Crear zones de boulder (escalada 

en bloc) a l’aire lliure a l’Hospitalet 

de l’Infant

La idea es fomentar el ejercicio físico y una forma seria crear builder exteriores para que los 

jóvenes disfruten y se entrenen. veo que cada vez hay más jóvenes haciendo piruetas… con 

técnicas sacadas de la calle, podríamos dar a estos jóvenes y al resto una zona de boulder 

interesante, realizada con gusto para que puedan superarse, descargar la energía y ejercitarse, les 

año diferentes fotos sacadas de internet de ejemplos como se pueden hacer, incluso una foto de un 

despacho de arquitectos que han creado uno en Sevilla por 80.000 euros con 300 m2 de zona de 

boulder. tenemos descampados en mitad del pueblo junto al instituto o junto a la playa que 

encajaría perfectamente y fomentaría el deporte dentro de los jóvenes y de los no tan jóvenes.

VÀLIDA 20.000 euros

34

Crear un espacio 

para los jóvenes 

donde puedan 

relacionarse y 

expresarse

Crear un espacio donde los jovenes a partir de 14 años puedan estar y expresarse. Tenemos 

muchos edificios publicos y cada vez hacemos más, pero para los jovenes, hemos habilitado un 

espacio pequeño donde no pueden estar muy libres... Creo que este espacio , que seguro que hay 

algun espacio en tantos espacios publicos se tendria que crear con los jovenes del pueblo 

involucrandoles para que pueden pasar su tiempo sobre todo en invierno y con viento. Donde se 

puedan expresar, socializarse de una forma segura y comoda. Por mucho que pongamos en un 

espacio juvenil un futbolin y unos ordenadores  no vamos a atraerlos . Ya que tenemos que hacerlo 

para ellos , con su mentalidad y para ello tenemos que involucrarlos. Tenemos un monton de 

jovenes en el instituto que buscan espacios por los parques pasando frio ... teniendo recursos y 

espacios para darles espacios amplios para que se pueden reunir y socializarse.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja existent: Servei disponible al Casal de Joves.

35

Crear un parque en 

el descampado junto 

Via Augusta, frente 

edificio azul

Hay un zona verde, cedida en su orignen cuando se urbanizo, que se ha convertido en descampado 

de arena, que con el viento que hace en este pueblo genera  mucho polvo e incomodidad a los 

vecinos.

Se podria hacer un parque verde, cosa que falta mucho en nuestro pueblo, zonas verdes con 

diferentes volumenes para que no sea algo plano y aburrido. E incluso con alguna diversion tipo 

tirolina... para darle una utilidad por parte de los vecinos , no genere polvo y pueda ser atractiva e 

iluminiarlo correctamente.

Ubicacion:Es el descampada junto a la rotonda del instituto en frente del edificio azul paralelo a 

cala jostell.

NO VÀLIDA
No viable tècnicament: Aquest espai es 

necessita mantenir com a zona d'aparcament.

36
Millorar la xarxa 

d'internet a 

Vandellòs

Atés que avui en dia es molt important les conexions d'internet i la situació dels proveidors que 

donen servei al nucli de Vandellòs donen una baixa velocitat i amb molts talls, proposaria la 

instalació de un servei d'internet per radiofrequencia o wifi que millores això

PREVISTA O 

EXISTENT 

Actuació ja prevista dins del pla de 

desenvolupament de fibra òptica del municipi.

37

Mejora de las 

máquinas y 

elementos para 

hacer gimnasia en el 

Parque del Arenal

Millorar les màquines i elements per 

fer exercici al Parc de l’Arenal 

Propongo sustituir las maquinas y elementos en muy mal estado en el parque Arenal y colocar 

elementos mas modernos y tambien pensados para los jovenes. Elementos como los que se han 

colocado en la playa Cristal de Miami playa en frente del restaurane Elipse, que animan y permiten 

hacer ejercicio a personas mas jovenes y crean un centro de reunion para ellos. Existen muchos 

elementos en el mercado que permiten hacer ejercicios no solo a la gente mayor sino desde niños , 

jovenes, deportistas , menos deportistas... que permiten ejercicios más atractivos y completos. la 

idea es aprovechar aun mas el parque del Arenal ya que es un centro donde pasan muchas 

personas haciendo deporte e incluso se podria colocar alguna tirolina para hacerlo atractivo para 

los mas pequeños mientras sus padres hacen ejercicio con los nuevos elementos.  

VÀLIDA 25.000 euros

38 Nova Llum

Construcció d'oficines/locals per a entitats/departaments al Nova Llum (encara que sigui amb 

moduls prefabricats), millorar i/o canviar les grades i posar tancament per a limitar l'accés a tot el 

recinte donat el mal ús que se'n fa actualment.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

39

Riera transitable 

desde l'nfant a la 

zona del consum

Habilitar unes escales d’accés al 

barranc Llastres a la urbanització 

Infant

Realizar un paso peatonal desde el barrio del infant, hasta el pueblo. Por la zona de la riera. VÀLIDA 50.000 euros

40

Acondicionar vials 

del cementiri per a 

persones amb cadira 

de rodes

Condicionar els vials del cementiri 

de l’Hospitalet per al pas de les 

persones amb mobilitat reduïda

Els vials del cementiri no estan acondicionats per a poder arribar als ninxols amb cadira de rodes VÀLIDA 20.000 euros

41
Construcció d'una 

pista d'atletisme

Construcció d'una pista d'atletisme a L'Hospitalet de l'Infant on es pugui gaudir dels diferents 

esports com: carrera en pista, salt d'altura, salt de tanques, salt de longitud, y tota la seva família.

El municipi de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant té una larga tradició en moltes disciplines 

esportivas y l'atletisme no pot ser menys!!

NO VÀLIDA

No viable tècnicament: L’emplaçament proposat 

no permet ubicar les pistes d’atletisme per 

manca d’espai per encabir-les.

43
Arranjar el terra de 

la Plaça de la Marina

El terra de la plaça està tot fet malbé i sobre tot patina molt quan plou impedint trasitar a través 

d'ella representant un seriós perill.
NO VÀLIDA

El cost d’aquesta proposta supera l’import 

màxim previst de 200.000 euros establert a les 

bases dels Pressupostos Participatius 2019.

44

Millora de les 

voreres des de Via 

Augusta fins Passeig 

marítim  i Carrer 

Llast

Les voreres actuals són estretes i tenen el paviment en mal estat, estan plenes de dificultats per 

transitar per elles. Entre pals de la llum, telèfon, il.luminat públic i les tanques d'herba, crescudes i 

mal tallades, qualsevol que porti un cotxet de nen petit, una cadira de rodes o un paraigües els dies 

de pluja, ha de baixar de les voreres i transitar per fora de la voravia, amb el perill que això 

comporta. També s'haurien de millorar els pluvials ja que també impedeixen caminar sense mullar-

se, atés que surten per qualsevol lloc.

NO VÀLIDA

Hi ha aspectes que no depenen directament de 

l’Ajuntament i requereix un estudi de conjunt 

amb operadores de serveis, com telefonia, 

electricitat, … per poder aplicar les solucions 

concretes.

45
Places d’aparcament 

via augusta

En la Via Augusta just al costat de la farmàcia, el boulevard blau, la carnisseria,... hi ha una vorera 

molt ampla (amb un espai verd en molt mal estat) on sempre acaben aparcant cotxes dalt de la 

vorera. Si es fes com a l’altre costat del carrer, podriem aparcar millor i no passaria res en absolut 

(no és un tram de carrer súper transitat per peatons). 

PREVISTA O 

EXISTENT 

El planejament urbanístic ja preveu actuar a les 

voreres de la Via Augusta en aquest tram i s’està 

treballant amb la propietat. 

46

Construcción de la 

residencia de 

ancianos en 

Hospitalet

Creo que está aprobado el proyecto pero no sé si el presupuesto por lo que voto para que se 

destine este dinero a esta propuesta.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja previst: s’està treballant en aquest projecte.

47

Punt de recàrrega 

ràpida de vehicles 

elèctrics a Vandellòs

Instal·lar un punt de recàrrega semi 

ràpida per a vehicles elèctrics a 

Vandellòs

Instal·lació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a Vandellòs VÀLIDA Instal·lació d'un punt de càrrega semi ràpida. 12.000 euros



48

Señalizar pasillo que 

une la calle 

Vandellos y la Vía 

Augusta como zona 

escolar

El pasillo en concreto une ambas calles y es usado principalmente por niños / alumnos / padres y 

madres que ingresan y salen del y al Colegio Mestral.

En innumerables ocasiones se ha podido ocasionar un accidente por no ser este pasillo 

completamente peatonal y no tener señalización. Los coches estacionan de mala manera, salen y 

entran en un solo sentido. Es peligroso.

Si estuviese pintado de rojo como la calle vandellos con señalización de "zona escolar" estaríamos 

protegiendo la integridad de los niños y sus acompañantes. (Adjunto imagen con una idea de lo que 

planteo)

No involucra un gasto económico oneroso, pero implica voluntad política de gestionar lo que haga 

falta para que se pueda realizar.

NO VÀLIDA
No és competència municipal. Es tracta de sòls 

de propietat privada.

49
Reformas antigua 

Escola Aster

En la antigua escuela Aster se estan realizando varias actividades educativas, como por ejemplo 

las clases de ciclo formativo superior de robotica, clases de educación especial o los cursos de 

llengua catalana.

Durante el invierno se pasa muchisimo frio y las clases no se pueden realizar en condiciones 

optimas por el ruido del viento (aislamiento zero). En las otras estaciones del año el efecto es todo 

lo contrario: se pasa calor por falta de equipos de aire acondicionado.

Serian necesarias unas reformas basicas como por ejemplo la renovación de las ventanas, 

sistemas de calefacción, equipos de aire acondicionado, nuevo mobiliario, etc.

NO VÀLIDA

No viable tècnicament. Aquest equipament 

catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local 

forma part del conjunt d’Hifrensa que, d’acord 

amb el planejament urbanístic s’ha de 

desenvolupar mitjançant un Pla de Millora 

Urbana, tenint en compte els criteris del conjunt i 

de cada edifici en concret.

50
Multa per no recollir 

excrements

Una multa a tots aquells que no retirin els excrements de la seva mascota.M'indigna passejar 

i haver d'esquivar "les mines" pel carrer.Es podria posar un dispensador de bosses amb paperera 

en diferents punts del municipi. _x005F_x000D_

Normalment el propietari/a n'hauria de dur, però a part que els treballadors de neteja n'ofereixen 

podria ser bo que hi haguessin aquests dispensadors.I unes multes simbòliques com a d' 

altres poblacions.Gràcies

NO VÀLIDA

No està dins la partida d'Inversió. De tota 

manera ja vam instal·lar dispensadors, però la 

gent en va fer un ús inadequat. Hi ha bosses 

disponiblesper al veïnat  a l'Ajuntament de 

Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant. El personal 

de neteja viària també en facilita.

51
Parque en la zona 

del infante/ corralet

Habilitar un parc infantil a la zona 

de la urbanització Infant/Corralets

Debido a la alta natalidad de la zona, en continuo crecimiento. Sería conveniente la creación de un 

parque para disfrute de los pequeños. 

La propuesta es de realizarlo en la calle de antoni tapies.

Solo puntualizar que la parada de dicha zona es la que más escolares recoge para ir al colegio 

diariamente.

VÀLIDA 50.000 euros

52

Arranjament i 

millores de seguretat 

al pati de l'Escola 

Valdelors de 

Vandellòs.

Adequar el pati de l’Escola 

Valdelors

L'estat general del pati de l'escola està deteriorat pel pas dels anys (és una escola que té més de 70 

anys) i per les inclemències del temps (darreres nevades). Com a propostes de millora per la 

seguretat dels nostres alumnes proposem:_x005F_x000D_

- nova pavimentació de les rampes i escales d'accès a l'escola (és molt frequent les rellicades dels 

alumnes a la sortida de classe)._x005F_x000D_

- fer noves voreres al voltant del pati per passar cap al parvulari evitant els tolls que es fan a la pista 

de sorra de l'escola. Amb molta facilitat hi ha caigudes de nens/es, degut al 

desnivell._x005F_x000D_

- pintar els bancs i tanques de ferro, com a manteniment per evitar que es rovellin._x005F_x000D_

- col·locar més bancs i alguna tauleta per poder sortir al pati a fer activitats pedagògiques més 

competencials: lectures, treball de camp i experiments,dibuix ..._x005F_x000D_

- pintar jocs amb pintura termosellada en alguns espais adients del pati, per tal d'implementar una 

programació més diversa durant les estones de joc exterior (escacs gegants, xarranca, tres en 

ratlla,...)._x005F_x000D_

- adequar zones d'ombra amb veles o lones (durant els mesos de calor molts dies els alumnes no 

poden sortir al pati, ja que hi ha poc espai ombrejat)._x005F_x000D_

- fer una zona d'hivernacle al costat de l'hortet (a l'hivern és molt ombrívol i se'ns morin les 

plantetes), per poder treballar el projecte de l'hort amb col·laboració amb els iaios._x005F_x000D_

VÀLIDA 25.000 euros

53
Ampliació residència 

Lo Parralet

La residència té manca d'espais comuns per a la realització d'activitats d'oci per part dels usuaris. A 

banda de les habitacions només hi ha una sala comú on s'hi pot mirar la tele, on també s'hi fan els 

tallers i on també s'hi fan els àpats.

Els usuaris es passen el dia a la mateixa sala i seria bo per a la seva salut mental que poguessin 

canviar d'espai per a realitzar alguna/es de les diferents activitats. 

Crec que s'hauria de mirar de fer com a mínim una sala a part (per a mirar la Tele, per exemple) i 

mirar de fer una zona ajardinada exclusiva per als usuaris i els familiars que els visiten. 

NO VÀLIDA
No viable tècnicament: No hi ha disponibilitat 

d’espai perquè està esgotada la densitat.

54
Fer camí segur a 

l'escola

Millorar les voreres i reforçar la 

senyalització entre els carrers Terra 

Alta i de l’Estació de l’Hospitalet per 

habilitar una ruta segura cap als 

centres educatius

Ampliar les voreres del Carrer Terra Alta, principalment en la confluència amb el Carrer de l'Estació, 

ja que al ser un dels camins més utilitzats per anar als centres educatius, i degut a que les voreres 

son molt estretes i son quasi be inutilitzables fa que molts nens hagin d'anar pel mig de carrer, amb 

el perill que això comporta ja que es el moment que també hi ha més trànsit de 

cotxes._x005F_x000D_

Per tant, proposo ampliar les voreres, posar unes baranes de protecció i fer un camí segur cap a 

l'escola i buscar un camí alternatiu per els cotxes en les hores punta (de 08 a 9 i de 14 a 15h)

VÀLIDA 5.000 euros

55

Instal·lació d'un 

sistema per reduir la 

duresa de l'aigua de 

consum

Instal·lar un sistema de descalcificació de l’aigua a la sortida del depòsit de Vandellòs (podria fer-se 

als altres nuclis)

L’aigua del nostre municipi, sobretot conec el que fa a la que arriba al poble de Vandellòs, te una 

gran duresa (alt contingut en cal) cosa que te una series de prejudicis a molts àmbits:

Incrustacions de calç a canonades de conducció i a aparells que utilitzen aigua, rentadores, 

rentaplats, calefaccions, termos, etc. Amb el cost econòmic pels particulars, empreses i 

instal·lacions municipals.

Major despesa en el us de detergents

Problemes de salut, com per exemple a la pell (èczemes) als cabells i als ronyons (augment de 

l’aparició de càlculs).

Per tot això, seria beneficiós la instal·lació d’un sistema per a la reducció de la duresa de l’aigua.

NO VÀLIDA

El cost d’aquesta proposta supera l’import 

màxim previst de 200.000 euros establert a les 

bases dels Pressupostos Participatius 2019.

56

Instal·lació d'un 

sistema per reduir la 

duresa de l'aigua de 

consum

Instal·lar un sistema de descalcificació de l’aigua a la sortida del depòsit de Vandellòs (podria fer-se 

als altres nuclis)

L’aigua del nostre municipi, sobretot conec el que fa a la que arriba al poble de Vandellòs, te una 

gran duresa (alt contingut en cal) cosa que te una series de prejudicis a molts àmbits:

Incrustacions de calç a canonades de conducció i a aparells que utilitzen aigua, rentadores, 

rentaplats, calefaccions, termos, etc. Amb el cost econòmic pels particulars, empreses i 

instal·lacions municipals.

Major despesa en el us de detergents

Problemes de salut, com per exemple a la pell (èczemes) als cabells i als ronyons (augment de 

l’aparició de càlculs).

Per tot això, seria beneficiós la instal·lació d’un sistema per a la reducció de la duresa de l’aigua.

REPETIDA Repeteix la 55

57 Circuit Aggility Caní
Instal·lar un circuit tipus «Aggility» per al lleure de gossos, així com diversos espais amb tanques 

on poder deixar-los sense lligar.
REPETIDA Repeteix la 29

58
Fomentar la 

recollida selectiva

Desenvolupar accions 

comunicatives per incentivar la 

recollida selectiva de residus al 

municipi

Posar cartells informatius divertits, que atreguin l'atenció, sobre com cal fer la recollida selectiva, 

els seus avantatges i els perjudicis, sobre tot econòmics  que suposa no fer-la bé.  I, si tècnicament 

és viable, posar el porta a porta en els nuclis que sigui factible.

VÀLIDA 10.000 euros

59
Equipaments 

autosuficients

Posar alguna font d'energia renovable a algun dels equipaments municipals (auditori, piscina) o a 

l'escola, per fer-lo autosuficient enèrgicament 

PREVISTA O 

EXISTENT 

Aquesta actuació s'està implantant de manera 

progressiva.Ja prevista

60
Canvi ubicació 

mercadet

Habilitar un espai adient amb wc portàtils o d'obra pel mercadet dels diumenges, canviant-ne la 

ubicació per tal que sigui més fàcil arribar-hi
NO VÀLIDA No és una inversió, és un servei.

61 Asfalt ple de clots

Al llarg de tot el carrer de Les Barques l'asfalt està ple de clots, alguns d'ells de més de mig metre 

de diàmetre i fins a 10 centímetres de profunditat, i molts pegats que no mitiguen aquestes 

irregularitats. La circulació dels vehícles per aquesta via no és òptima.
NO VÀLIDA

Supera l’import màxim establert a les bases dels 

Pressupostos Participatius 2019.  



61bis

Voreres 

intransitables amb 

cotxets de nadons o 

cadires de rodes

De la mateixa manera que en carrers propers, resulta impossible transitar per les voreres amb 

cadira de rodes, cotxets de nadons o carros de compra, obligant els vianants a circular pel mig de 

la calçada amb el perill que això comporta. S'hi troben moltes rajoles deteriorades, forats, i la gran 

dificultat afegida de que les voreres són plenes de pals de llum i telèfon que estreteixen molt la zona 

disponible fins al punt d'impedir-hi el pas. A aquestes alçades és una de les poques zones del poble 

en que aquests serveis encara no estan completament soterrats. Alguns dels passos de vianants 

tampoc tenen un rebaix a la vorera que faciliti la mobilitat dels qui ho necessiten.

NO VÀLIDA

Hi ha aspectes que no depenen directament de 

l’Ajuntament i requereix un estudi de conjunt 

amb operadores de serveis, com telefonia, 

electricitat, … per poder aplicar les solucions 

concretes.

62

Soterrament de 

serveis de llum i 

telèfon amb 

preinstal·lació 

disponible

Al carrer Castellvell encara existeixen serveis de llum i telèfon mitjançant transport aeri per una 

única vivenda, tot i que quan es va remodelar el carrer es van dotar les preinstal·lacions 

necessàries per poder soterrar aquests serveis.

Concretament, hi ha dos pals (un de llum i un de telèfon, aquest últim sense servei per tenir els 

cables tallats) que es troben en males condicions fa molts mesos, anys, amb perill de caure sobre 

la via pública i causar danys a persones o vehicles durant aquestes èpoques de fortes ratxes de 

vent que patim al poble.

És una llàstima que tenint la preinstal·lació feta, amb la inversió que va suposar, encara no s'hagin 

soterrat definitivament aquests serveis. A més del perill de caiguda i danys, dificulten el trànsit per 

les voreres tant a peu com amb cotxets de nadons o carros de compra.

NO VÀLIDA

No és una inversió, és manteniment. Es tracta 

d'un carrer que es va urbanitzar no fa gaire i que 

ja consten alguns serveis soterrats, per tant, el 

que es proposa és eliminar pals i altres 

obstacles que consten a la via pública que a 

priori sembla que estan fora de servei. 

L'Ajuntament eliminarà els obstacles de tot el 

que pugui estar fora de servei dintre de les 

tasques de manteniment de la via pública. 

63
Adequar Parking 

Auditori

Millorar el pàrquing del Teatre 

Auditori de l’Hospitalet de l’Infant

Mejorar el parking situado en la parte posterior del Auditori junto a la vía del tren: 

1-marcando las zonas de parking para cada vehículo con el fin de que se aparque ordenadamente 

con un sentido lógico de circulación.

2-cambiar el pavimento, conservando todos los árboles ya existentes, para que no se creen 

socavones por las lluvias y el paso de vehículos, lo que además podría disuadir de que siga siendo 

otro "pipican" 

3-dotarlo de iluminación

VÀLIDA 50.000 euros

64

Dar continuidad al 

Carrer Llapassá 

mediante un paso 

bajo la via  

Dar continuidad al Carrer Llapassá bajo la via del ferrocarril a la antigua N340 .actualmente supone 

una ratonera para la normal comunicacion de el ensanche de bloques de pisos y negocios de la 

zona.Tambien acabaria con la marginalidad de servicios y limpieza que supone el cagadero de 

animales que funciona con el beneplacito del Ayuntamiento de Vandellos y Hospitalet.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Aquesta connexió ja es preveu al planejament 

urbanístic municipal, si bé depèn del 

desenvolupament urbanístic d’aquests terrenys 

per part dels seus propietaris.

65 Velocitat vehicles.

Instal·lar passos de vianants elevats 

a la Via Augusta de l’Hospitalet de 

l’Infant, entre “la rotonda de Cal 

Pelegrí” i la de l’institut

Instalar un o dos pas de vianants elevats a via augusta entre rotonda cal pelegri i rotonda de 

l'institut. Cotxes i motos a alta vel.locitat, donat que es pas d'entrada al col.legi s´haurien de instalar 

ràpidament. O bé radars móvils. Tindrem un disgust.

VÀLIDA 6.000 euros

66

Asfaltar camí de la 

Burguera de 

Vandellòs

Millorar parcialment el camí de la 

Burguera de Vandellòs
Poder asfaltar el camí de la Burguera de Vandellòs des de la gasolinera fins a Masdevalentí. VÀLIDA 25.000 euros

67 Pipi-can

Tot hi haver una petita zona de la platja per les mascotes , que s'agraeix, no és bona ni la sorra ni 

l'aigua salada cada dia per la seva pell i el seu sistema digestiu.

Seria genial que hi hagués una zona gran i tancada on poguessin jugar, fer exercici, que la teva 

mascota socialitzi amb altres. On tinguin el seu espai i estiguis tranquil que no s'escapara a la 

carretera.

On hi hagués una zona semblat a les proves que fan als agilitis com pujades i baixades, amb 

tunels,... 

Crec que la gent que tenim mascotes estariem molt contents.

REPETIDA Repeteix la 29

68 Pipi-can

Tot hi haver una petita zona de la platja per les mascotes , que s'agraeix, no és bona ni la sorra ni 

l'aigua salada cada dia per la seva pell i el seu sistema digestiu.

Seria genial que hi hagués una zona gran i tancada on poguessin jugar, fer exercici, que la teva 

mascota socialitzi amb altres. On tinguin el seu espai i estiguis tranquil que no s'escapara a la 

carretera.

On hi hagués dins una zona semblat a les proves que fan als agilitis com pujades i baixades, amb 

tunels,... 

Crec que la gent que tenim mascotes estariem molt contents.

REPETIDA Repeteix la 29

69
Ajuts destinats als 

estudis artístics

Ajuts destinats a aquells estudiants de matèries artístiques com la música, dansa o belles arts que 

han de seguir els seus estudis reglats fora del municipi. Ajuts al transport, matriculació o material. 
NO VÀLIDA No és una inversió, són ajuts.

70 Zona d'esports
Condicionar una zona per fer esport al aire lliure, amb bancs per fer abdominals, barres... A Miami 

hi ha una zona a la platja molt complerta. 
REPETIDA Repeteix la 37

71

Millorar neteja 

platges i passeig 

lindant zona Arenal

Destinar personal a conservar en bon estat els llocs indicats, evitant el deteriorament i la brutícia 

que en molts moments es troben. L'estiu hi hagut un abandonament i deixadesa total, cosa que 

perjudica l'imatge del municipi i de l'Ajuntament.

NO VÀLIDA No és una inversió, és neteja i manteniment.

72
Cartell informatiu 

Via Augusta 41

M’agradaria que l’Ajuntament posés una cartell informartiu explicant el tipus d’arbre que és. Crec 

que és una maravella d’arbre. Sempre que paso per davant o sec en el banc del costat em quedo 

fascinat😍. Aprofitant el Cartell informatiu (tipus el que tenim a l’entrada del passeig de la platja de 

l’arenal) sempre es poden posar altres punts d'interès del municipi, es un punt estratègic on pasa 

molta gent durant les vacances.m, estaria bé possar-ho en diferents idiomes!!

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja està previst posar cartells d'aquest tipus en 

alguns arbres autòctons del municipi.

73

Mejorar 

Instalaciones Nova 

Llum

Millorar el parc infantil de la pista 

Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant

Sustituir la gravilla por otro tipo de pavimento, sin áridos, de todas las áreas donde hay a día de 

hoy: junto a los contenedores y la pista de baloncesto; en la zona de parque infantil con fuente y en 

la entrada de la C/Joan XXIII frente a la iglesia, con el fin de que no se utilicen como pipican, 

eliminando las plantas bajas(¿adelfas?) y dejando únicamente los árboles existentes. Los nuevos 

pavimentos podrían ser, rígido (tipo plaza Almadrava) en la zona de contenedores y flexible en la 

zona del parque infantil (como en otros parques del municipio). En esta última zona se podría 

incluso hacer 2 subzonas, una con pavimento flexible y ampliar el parque infantil y otra rígido con 

nueva fuente, además de instalar iluminación más directa para esta zona, ya que de noche no 

basta con las farolas del "paseo".

Sustituir la fuente de agua, que se encuentra en un estado lamentable. Si no me equivoco se 

instaló a mediados de los años 80._

Renovar la pista de baloncesto: Sustituir las canastas, también de más de 30 años, por canastas 

de "Street basket"; instalar iluminación artificial; eliminar bordillo que separa la pista con la zona 

verde en el lado C/ Joan XXIII (ha ocasionado más de una y dos lesiones); marcar la pista de 

baloncesto lo más parecido posible a una pista reglamentaria, "eliminando" de la zona de juego, el 

saliente de las escaleras interiores de los vestuarios, lo que permitiría tener algo de espacio libre 

bajo la canasta del lado vestuarios. 

Renovar los vestuarios proporcionándoles una mejor ventilación a poder ser con ventanas en el 

lado pista de baloncesto. Esto permitiría no alcanzar temperaturas tan altas en verano.

Instalar iluminación pública (farolas de pared, no tienen poorque ser de gran luminosidad, 

simplemente que den ambiente) en la zona de las gradas de la pista principal con el fin de que por 

la noche no sea un escondite para "prácticas inadecuadas".

En definitiva, hacer que un área polivalente que tenemos en el centro del pueblo deje de ser un 

lugar casi marginal, donde a partir de que se va la luz solar, no apetece ni pasar por ahí.

VÀLIDA 15.000 euros

74
Modernitzar Nova 

Llum

Crec que seria hora per a fer un rentat de cara al nova llum per ajudar a fomentar l'esport al 

municipi.

Les instal.lacions han quedat antigues i caldria modernitzar tota aquella zona (no merament el 

camp de bàsquet i futbol sala), doncs és un lloc estratègic, entre el Port i el centre urbà, que podria 

ser explotat molt més i ser atractiu pels turistes que passegin per hospitalet.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

75
Reformar passeig 

marítim

Crec que caldria fer algún concurs / projecte per a reformar les zones més antigues i/o deteriorades 

del passeig marítim.

Cal tenir present que som un poble turístic i caldria tenir un passeig més modern i sostenible que 

serveixi com a referent de la costa daurada.

NO VÀLIDA
El passeig marítim està en zona de costes i no 

és competència exclusiva municipal.



76
Piscina coberta 

d'Aster d'aigua 

salada

La piscina d'aigua salada es fa mitjançant uns dispositius cloradors salins que s'integren al sistema 

de filtrat d'aigua que aprofiten l'aigua salada per generar clor mitjançant elctròlisis, el qual es disolt 

en l'aigua i la desinfecta.

A més contribueix en la preservació del medi ambient, ja que quan l'hipoclorit es descomposi es 

tornarà a convertir en sal, essent un cicle ecològic per la natura

La piscina d'aigua salada és una inversió de salut per als ciutadans i d'estalvi per econòmic per 

l'administració.

També és un benefici pel la salut dels esportistes i usuaris evitant irritacions de pell, inflamacions 

d'oides o problemes respiratoris a l'evitar l'ús de productes químics.

NO VÀLIDA

Actualment el sistema de tractament de l’aigua 

de la Piscina Municipal Coberta és en brom i en 

termes generals el resultat compleix les 

expectatives previstes inicialment.  Per aquest 

motiu, no es considera una prioritat destinar uns 

recursos econòmics per canviar el sistema de 

tractment d’aigües existent. Aquest canvi es pot 

plantejar-se  al final de la vida útil dels equips.  

Aquesta proposta requerirà d’un estudi acurat 

que avaluï l’impacte global d’aquesta actuació. 

La inversió prinicipal serà canviar i adaptar els 

sistemes de dosificació de brom i els sistema de 

bombes de recirculació.

77 Refugi per animals

Ja fa temps (anys) que a Vandellòs es veuen pel carrer molts gats sense propietari. També, de tant 

en tant, apareix algun gos, trista i malauradament abandonat, que té un final dramàtic.

Proposo la cessió d'un terreny/local/parcel.la municipal, i la construcció d'un refugi per aquests 

animals. També s'hauria de garantir l'esterilització de tots ells, així com procurar-los 

alimentació. Sabem que actualment aquesta tasca tan necessària la duen a terme de manera 

altruïsta veïnes del municipi. Crec que si es porta a terme de manera digna, es podria gestionar per 

voluntaris. 

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: El Consell Comarcal del Baix Camp 

està treballant per habilitar un refugi d'abast 

comarcal.

78
Assistència mèdica 

a Vandellòs

A Vandellòs hi ha molts díes i setmanes l'any que no tenim assistència mèdica. Com exemple 

aquesta mateixa setmana de Nadal, no hi ha metge CAP DIA. És una situació intolerable.

Proposo assegurar diàriament la presència d'un metge al CAP de Vandellòs.

NO VÀLIDA No és competència municipal

79

Millora asfaltat 

carrer Nou de 

Vandellòs

Millorar l’asfalt de la part alta del c/ 

Nou de Vandellòs
Millora de l'asfaltat de la part alta del carrer Nou de Vandellòs. VÀLIDA 5.000 euros

80
Portar fibra òptica a 

Vandellòs

Degut a la precarietat absoluta d'Internet al nucli de Vandellòs, proposo agilitzar la instal.lació de la 

Fibra Òptica.

Sembla mentida que en un municipi altament influenciat per la tecnicitat, no disposem encara dels 

mitjans actuals.

Actualment tots els serveis de telefonia, internet, .... via xarxa telefònica són molt més cars que els 

ofertats per les companyies a traves de la fibra òptica, pel que els habitants de Vandellòs hem de 

pagar molt més per aquets serveis.

REPETIDA Repeteix la 36

81
Cami de volta de 

Remullà

La meva proposta és que s'executi una millora general del camí de Remullà com a principal camí 

de passeig que utilitza la gent de Vandellòs, amb una integració en el paisatge, reparació de murs 

esfondrats, correcció de punts perillosos, etc.

NO VÀLIDA
No és competència municipal: l'actuació afecta 

a propietats privades.

82
Urbanizar Via 

Augusta

Se debería de acabar de Urbanizar toda la Via Augusta. No tiene sentido proponer pequeñas 

mejoras cuando hay parte del pueblo que aún no está Urbanizada y no tiene calles asfaltadas, ni 

aceras, ni luz, etc. Zonas donde aún tienen fosas sépticas en vez de alcantarillado...

REPETIDA Repeteix la 9

83

Desenvolupament 

sector Paut 16 

Llevant i Ponent 

Carrer dels Corralets

Bon dia,

Voldria que s´invertissin els diners en desenvolupar el sector Paut16, portem anys sense que ningú 

faci res per millorar la zona, no tenim carrers, ni clavegueram, ni llums als carrers, ni voreres, ni 

neteja de carrers, ni senyalització vial...

Siusplau executeu el Sector tal i com diu la Llei d´urbanisme 1/2010, i tal i com diu el nostre POUM.

L´Ajuntament ha de contribuïr també amb part del seu pressupost tan per que es en part 

responsable de que no s´hagi urbanitzat encara, com per que ha de tutelar pel bé de tots els 

veïns/es.

El POUM aprovat el 26 de maig de 2014, preveu el desenvolupament del PAUt16 el 1r i 2n triennis. 

(ja han passat gairebe els dos triennis...)

Segons la Llei d´Urbanisme 1/2010 es preveu segons indica l´article 140 que l´Ajuntament d´ofici 

pugui iniciar tràmits pel desevolupament del sector.

Els veïns/es ho hem estat demanat des de fa uns anys i no ens han fet cas, sempre amb excuses 

injustificades.

NO VÀLIDA

El cost supera l’import màxim previst a les 

bases dels Pressupostos Participatius 2019 

(200.000 euros) i no es té constància que 

existeixi un nombre de propietaris de l’àmbit 

suficient per poder desenvolupar el PAUt16 amb 

garanties .

84
El puerto de 

Hospitalet como 

zona peatonal

La zona del puerto de Hospitalet, además de estar poco señalizada, parece un enorme parking. Si 

la zona del puerto fuese enteramente peatonal, disminuiría la contaminación y la gente podría 

disfrutar en las terrazas. La zona de restauración pasa del todo inobservada, no hay indicación 

clara de dónde están los locales. Se propone mejorar la señalización de los locales del puerto con 

la instalación de un panel visible desde el paseo marítimo (más grande y mejor de lo actual), 

sobretodo para la gente que llega en coche, y la creación de un área enteramente peatonal en el 

puerto.

REPETIDA Repeteix la 7

85

Señalización de 

caminos y puntos 

de interés histórico

El pueblo tiene un patrimonio histórico y natural de gran interés, sobre todo de cara al turismo. El 

Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant dispone de palos preparados para la señalización de 

diferentes caminos. La instalación de estos palos es necesaria para valorizar el nuestro patrimonio 

e incrementar el turismo. Se propone que el Ayuntamiento se haga cargo de la instalación de la 

señalización correspondiente.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: S'han d'estudiar les ubicacions a 

fons per veure si estan en espais públics o 

privats i susceptibles o no de ser senyalitzats. 

Un cop fet això, cal validar la senyalització 

proposada i després ja es portarà a terme la 

col·locació. 

86
Parque infantil en la 

Urb. Els Corralets

La urbanización Els Corralets cada vez cuenta con más vecinos y la gran mayoría son personas 

jóvenes con niños o que en un futuro formarán una familia. Hoy en día es bastante triste pasear 

por la urbanización por el estado de las aceras y porque no hay ningún atractivo, obligándote a 

tener que bajar a Hospitalet (normalmente en coche) para que los niños tengan un poco de 

diversión. Dado el número de niños que ya viven en la urbanización y de acuerdo al incremento de 

las construcciones que se están realizando, sería conveniente instalar un parque infantil ya que el 

Ayuntamiento cuenta con terrenos para poder hacerlo. 

REPETIDA Repeteix la 51

87
Arranjar l’espai del 

rentador dels malalts

Arranjar l’espai del rentador dels malalts per convertir-lo en un indret turístic i recuperar un espai 

de la memòria del poble.

Aquest indret va tenir el seu sentit en una època i ara el podríem recuperar arreglant el camí, 

posant un rètol explicatiu i rehabilitar-lo. Si està a un terreny privat es podria arribar a un acord 

amb el propietari per facilitar el pas.

NO VÀLIDA
No és competència municipal, és una propietat 

privada.

88

Plazas de 

aparcamiento en la 

calle Porrassa de 

l’Hospitalet.

Habilitar la zona de árboles junto a la Riera y el parque para aparcamiento. Cambiar bordillos y 

desplazar la valla del parque para así poder utilizar la zona ya existente de árboles como zona de 

parquíng. No sería necesario quitar los árboles, tan solo podarlos.

NO VÀLIDA
No viable tècnicament, l'actuació afecta zona 

verda.

89 Posar Wi-fi
Posin wifi a la Casa de la Vila: Ajuntament, ja que no podem fer servir l’ordinador des de casa 

nostra plaça Ajuntament, 1
NO VÀLIDA

Afectaria a un interés molt particular. No és 

d’interès general.

90

Deixar les pilones 

negres que 

protegeixen la 

façana plaça 1er 

d’Octubre

A la remodelació de la plaça volen treure l’aparcament de cotxes i ja ens varen treure la vorera i 

varen col·locar unes pilones de ferro negre que protegeixen la botiga nostre. Es varen col·locar 

perquè un cotxe es va empotrar a la botiga. Els hi preguem deixin aquestes pilones i també hi 

deixin aparcar. També es pot canviar la direcció dels carrers.

NO VÀLIDA
Es tracta d’una obra recent realitzada amb uns 

criteris concrets.

91

Establiments de 

manipulació de 

caça de producció 

limitada

L’objectiu és facilitar i estimular el consum de la carn de caça, dinamitzar els recursos dels 

territoris, potenciar el producte d’una carn altament de qualitat i proximitat i a nivell econòmic la 

caça com a eina de gestió d’un recurs natural renovable genera uns ingressos tant directes com 

indirectes que reverteixen en la conservació del territori, és una aposta de futur per la preservació 

de l’espai natural rural.

NO VÀLIDA
No és competència municipal, és una iniciativa 

privada. 

92

Projecte de la 

recuperació de la 

Perdiu i Conill, per 

la proliferació de 

l’Àgila Cuavarrada i 

altres espècies 

protegides

L’objectiu és recuperar el terreny en punts estratègics, que en els darrers 50 anys així com la 

recuperació de les fonts que, al igual que el terreny, s’han anat perdent, fent que espècies  

abundants fa 50 anys, siguin recuperades amb una densitat que no faci perillar la seva 

recuperació, retornant l’equilibri de les espècies en les muntanyes de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant.

NO VÀLIDA

No viable tècnicament. Una recuperació de 

fauna és difícil si no es modifiquen els hàbitats, 

ja que ara són més forestals que agraris.



93
Plaça Mestra 

Filomena Brull
Poder sortir en vehicle de la plaça Mestra Filomena Brull al carrer Parralet NO VÀLIDA

No viable tècnicament: Es tracta d’una zona 

verda d’acord amb el planejament municipal i la 

proposta no és viable per la topografia.

94 Wifi Masboquera Instal·li Wifi gratuïta al Casal de Masboquera com a la resta de nuclis del municipi
PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja prevista: actuació pendent d'execució.

95

Plaça Drs. Gil-

Vernet i carrers 

principals

Millorar el toldo, treure la «tomba» i posar només vidre pla. Fer la plaça sense pendent. Arreglar 

els carrers principals del  poble
REPETIDA Repeteix la 90

96 Terrassa Casal
Ampliar la terrassa del pavelló 

esportiu de Vandellòs
Ampliació de la terrassa del Casal de Vandellòs VÀLIDA 20.000 euros

97
Modificar plaça Dr. 

Gil-Vernet

Treure tot el Ferro Vell (eliminar/canviar l’ataut de ferro, l’abeurador i la font. Recuperar la Font 

d’abans. Posar llums potents.
REPETIDA Repeteix la 90

98
Millorar zones 

infantils

Millores generals a tots els parcs 

infantils de Vandellòs

Millorar/canviar les zones infantils de tot el poble de Vandellòs. Canviar terres, gronxadors, posar 

alguna ombra (roigé), casetes, centres d’activitats,..parcs infantils de fusta, adaptats a les diferents 

edats

VÀLIDA 60.000 euros

99
La gespa de la 

piscina

Adequar la gespa de la piscina de 

Vandellòs

Plantar gespa nova a la zona ajardinada de la piscina ja que el seu estat és pèssim. Aquest estiu 

no s’hi podia estendre la tovallola
VÀLIDA 10.000 euros

100 Pipi-can Habilitar un parc caní a Vandellòs

Col·locar un pipi-can al poble perquè els gossos puguin jugar sense perill i ser més sociables. 

Treure’ls a la muntanya és córrer el risc d’agafar legionel·la de les orugues, puces,... i clavar-se 

espigues molt perilloses.

VÀLIDA 20.000 euros

101 Bus
Ampliar el servei de bus tot el cap de setmana (amb horaris més limitats) perquè la gent del poble 

pugui baixar a l’Hospitalet sense condicionants.
NO VÀLIDA No és una inversió, és un servei.

102
Arranjament 

Passatge Cal Marino

En el Passatge de Cal Marino, els bancs es podrien canviar per un altre model més fort, com 

d’altres que hi han al poble, ja que la gent li «agrada» arrencar les tires de fusta. També cal 

plantejar-se canviar els arbres, quan cauen les flors embruten i taquen el terra i les plantes  a 

banda i banda de l’entrada a la Plaça pel Carrer Nou, en el moment de la florida les abelles hi van 

a centenars amb el perill que suposa per les persones i criatures.

NO VÀLIDA No és una proposta d’inversió, és manteniment.

103
Arranjaments de 

camins
Millora i arranjament de camins municipals

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: Cada any s'inverteix en el 

manteniment dels camins municipals.

104
Plaça Mestra 

Filomena Brull
Poder sortir en vehicle de la plaça Mestra Filomena Brull al carrer Parralet REPETIDA Repeteix la 93

105
Plaça Mestra 

Filomena Brull
Poder sortir en vehicle de la plaça Mestra Filomena Brull al carrer Parralet REPETIDA Repeteix la 93

106
Rectificar la plaça 

Dr. Gil-Vernet

Rebaixar molt el toldo per fer ombra, eliminar el pilar de ferro que el primer davant de la Torre és 

perillós, posar la font al ????? que ??? de categoria, la plaça més plana, el refugi la seva entrada 

que sigui millor (el rectificar és de savis)

REPETIDA Repeteix la 90

107
Àrea 

d’autocaravanes

Regular una zona d’estacionament i pernoctar als nuclis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, ja 

que en els darrers anys aquest tipus de turisme familiar està en auge al nostre territori.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja existent: Hi ha oferta privada.

108
Música al Nadal no 

cal tanta
Música al Nadal no cal tanta NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

109 Mimar el comerç local. Invertir al poble. Evitar fuga de capitals de les arques municipals NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

110
Entitas locals que reben subvencions de l’Ajuntament; obligatòriament, les han d’invertir en 

botiques del municipi
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

111 Fibra a Masboquera
Debido a la poca oferta que tenemos de ADSL en Masboquera y con lo caro que es, sería 

interesante tener la fibra de IDETSA en Masboquera.
REPETIDA Repeteix la 94

112
Iluminación pasos 

subterráneos

Iluminar los pasos subterraneos, para que se pueda pasar de noche, ya sabemos lo peligroso que 

es pasar la C-44, pues de noche es mucho peor, los coches no hacen caso de las señales de 

precaución. Habilitar la opción de pasar por alli.

NO VÀLIDA

No és competència municipal instal·lar 

il·luminació en aquesta zona, perquè està dintre 

de la zona d’afecció de la carretera C-44, que és 

titularitat de la Generalitat.

113

Canviar tanca de la 

piscina de 

Masriudoms

Canviar la tanca de la piscina de Masriudoms
PREVISTA O 

EXISTENT 

Està previst actuar-hi. S’està redactant un 

projecte.

114
Fibra òptica a 

Masriudoms
Fibra òptica a Masriudoms

PREVISTA O 

EXISTENT 

Actuació ja prevista dins del pla de 

desenvolupament de fibra òptica del municipi.

115 Camí de Ronda

Fer un camí de ronda al voltant de 

l’espai conegut com “la Serra”, 

situat darrere del Casal de 

Masriudoms

Fer un canvi de ronda al voltant de l’espai conegut com la «Serra» darrera del Casal, perquè la 

gent sobretot la gent gran pugui anar a caminar. Aquesta opció forma part de la llista proposada 

per l’Ajuntament fa dos anys, per la qual cosa crec que és força viable.

VÀLIDA 15.000 euros

116 Poble en flor
Col·locar torretes grans de fusta 

amb flors als carrers de 

Masriudoms

Posar torretes grans de fusta amb flors pels carrers en llocs que no entorpeixin, com hi ha en molts 

pobles en zones peatonals.
VÀLIDA 6.000 euros

117

Canviar tanca de la 

piscina de 

Masriudoms

Canviar la tanca de la piscina de Masriudoms REPETIDA Repeteix la 113

118
Posar la fibra òptica 

a Masriudoms
Posar la fibra òptica a Masriudoms REPETIDA Repeteix la 114

119 Fibra òptica Necesitamos que llegue la fibra òptica al pueblo NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

120
Norma Inserción 

Laboral

Cumplir la Norma Nacional de la Inserción Laboral de los desenpleados según la Ley de Seguridad 

Social Nacional
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

121
Trasllat contenidors 

carrer les Barques

Els contenidors de davant edifici Tivoli, estan a un metre dels jardins, amb les incomoditats i 

insalubritat que representa. Haurien d’estar a la riera, on no hi ha vivendes enganxades
NO VÀLIDA

No és una Inversió. És un servei necessari en la 

ubicació actual.  

122
Ampliació voreres i 

substitució pals 

elèctrics

Ampliació voreres i substitució pals elèctrics, també zona c/ les Barques on hi ha molt de tràfic i les 

voreres són impracticables amb cotxes o gent gran, per petites i postes...
REPETIDA Repeteix la 61 Bis

123 Reformes
Arreglar el rellotge del campanar que no va bé. Volem un de nou. Posar internet wifi- i fibra òptica. 

Papereres repartides pel poble, 1 contenidor blau al davant de Cal Xajante

PREVISTA O 

EXISTENT 
Està prevista en les actuacions de manteniment.



124 Volem l’orquestra Volcán NO VÀLIDA No és una inversió 

125

?? davant de la caravana dels reis mags. ??? i una tele més gran. Un servei de neteja  – per 

llimpiar les cases brutes. Arreglar el campanar del poble. Matar les orenetes dels cables de la llum 

del carrer Major. Vals de compra per cansalada virada i pollastre.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja està previst.

126
Mejora de canaleras 

de desague

Cuando llueve hay muchos sitios que se llenan de agua, no desaguando lo suficiente por falta de 

espacio obligando a pasar por encima vehículos y personas. Son regueros insuficientes o 

inexistentes de paso limitado. p.e. en el paseo Marítimo, delante de la estatua y paso de peatones 

de la plaza de la Marina, amén de otros sitios esquineros.

NO VÀLIDA No és una proposta d’inversió, és manteniment.

127
Cortar setos 

invasores

Poda de los afectados por los setos que ocupan espacio público. Hacer cumplir la normativa sobre 

la invasión de los setos de parte de las aceras, de por si estrechas, que no permiten la cómoda 

circulación de las personas. Que cumplan podando a ras de las tapias de la propiedad todo lo 

invasivo que sobresale.

NO VÀLIDA No és una proposta d’inversió, és manteniment.

128
Arranjament de 

voreres del municipi
Arranjament de voreres del municipi i panots en mal estat, forats, etc. NO VÀLIDA Molt General. Manca de concreció

129
Canviar ubicació 

cursos Idetsa

Crec i penso que seria més viable, que tots els cursos que s’imparteixen a Idetsa és fessin a 

l’Hospitalet de l’Infant, per proximitat. Hi acudiria més gent. Per ubicació i sobre tot per a que 

tothom i pogués accedir.

NO VÀLIDA No és una inversió.

130
Passamans al 

carrer nou de 

Masboquera

Posar un passamans a les escales entre la plaça Sta. Isabel i el carrer nou,7 per facilitar la 

mobilitat dels vianants.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja està previst.

131

Construcció d’un 

pavelló lleuger 

proper als centres 

educatius

Més de mil nens i nenes del nostre municipi realitzen Ed. Física en els centres de primària i 

secundària. La climatologia del terme fa que sigui imprescindible l’ús del pavelló poliesportiu 

municipal. El nombre de classes que realitzen Educació Física dins del mateix horari, fa que l’espai 

que disposem sigui insuficient i precari per oferir una Ed. Física de qualitat.

NO VÀLIDA

El cost supera l’import màxim previst a les 

bases dels Pressupostos Participatius 2019 

(200.000 euros).

132
Casal, escoles i 

consultori

Pintar,  arreglar i mantindre les escoles, el el casal i el consultori metge, també l’accés a l’entrada 

per l’era.
NO VÀLIDA No és una inversió, és manteniment.

133

Passamans als 

llocs on hi hagi més 

pujada per facilitar 

accés

Posar passamans al carrer Nou, carrer Escoles i si fa falta en qualsevol altre lloc per facilitar la 

mobilitat pel poble.
REPETIDA Repeteix la 130

134 Pintura
Pintar el Casal de Masboquera i la font d’aigua potable que hi ha al costat. Pintar i mantindre les 

antigues escoles.
NO VÀLIDA No és una inversió, és manteniment.

135 Passamans   
Posar passamans en dos llocs del c/ Nou de Masboquera i davant el núm. 7 i l’altre a les escales 

que hi ha més amunt. També un altre al c/Escoles  a la pared de les antigues escoles.
REPETIDA Repeteix la 130

136
Mejora/ampliación 

parque infantil playa 

punta del Río

Instal·lar més jocs al parc infantil 

de la platja de la Punta del Riu

Instalar elementos adicionales al barco actualmente existente como por ejemplo columpios (con 

asiento para bebés), pirámide de cuerdas, etc.
VÀLIDA 10.000 euros

137

Adecentar/mejorar 

la zona de 

c/Llastres Punta del 

río

Incluir elementos urbanísticos que impidan el aparcamiento y pernocta de caravanas 

aprovechando para incrementar el valor y el disfrute de la zona. Se propone eliminar la isla de 

basuras recientemente instalada y la instalación de pista deportiva estilo la del Arenal.

NO VÀLIDA
No viable tècnicament: Es tracta d’una zona 

amb afecció de costes i inundable segons l’ACA

138

Servicio de 

seguimiento y 

acompañamiento 

para personas 

mayores

Personal social para vigilar y ayudar a gente de la tercera edad que se encuentra sola en casa. 

Visitas semanales y ayuda en compras y servicios.
NO VÀLIDA No és una inversió, és un servei.

139 Chiquiparc municipal
Instalar chiquiparc municipal en espacio cubierto para que los niños del municipio puedan jugar en 

invierno.
REPETIDA Repeteix la 2

140

Millora als vestuaris 

poliesportiu de 

Nova Llum

Els vestuaris i el mobiliari del poliesportiu Nova Llum són vells i no són pràctics quan se celebren 

festivals i tornejos, a l’estiu fa molta calor, ja que no hi ha finestres i falten portes a alguns llocs cal 

millorar l’accés al vestuari.

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

141

Obrir el Molí de l’Oli 

de Vandellòs 

permanentment

Tenir obert el molí per fer-ho més atractiu als turistes i també per la gent del poble. NO VÀLIDA
Implica contractació de personal. No és una 

inversió, és un servei.

142

Integrar el Port 

Esportiu en la trama 

urbana del poble

Dintre de les competències municipals, fer més atractiu el Port Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant 

tant per la gent del municipi com pels turistes.
REPETIDA Repeteix la 7

143 Carrer Jaume I
Hacer aceras más anchas, hay que caminar por el centro de la calle ya que los postes y farolas y 

sobre todo hacer cortar los cipreses de vecinos que invaden totalmente la acera.
REPETIDA Repeteix la 61 Bis

144

Arreglar las aceras 

de la calle las 

Barcas

Estan muy deterioradas y no se han arreglado en años, las aceras de la C/Barcas REPETIDA Repeteix la 61 Bis

145
Fumigación pinos 

por problema de la 

procesionaria

Por el grave peligro para la salud de las personas y animales que conlleva
PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja existent: En l'espai urbà ja es du a terme 

anualment i, en el medi natural, està prohibit. 

146
Soterrament de les 

canonades

Durant l’estiu, l’aigua arriba a les cases de Masboquera a una temperatura molt elevada i a l’hivern 

molt freda, amb l’increment de despesa energètica que això suposa, seria convenient soterrar les 

canonades per a evitar aquest problema.

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

147 Barana al carrer Nou
La baixada i pujada és considerable per la gent gran del poble. Demanar la connexió a través de la 

fibra òptica al poble per facilitar les comunicacions
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte

148
Temperatura de 

l’aigua potable

La temperatura de l’aigua que arriba a les nostres aixetes surt excessivament calenta a l’estiu i 

excessivament freda a l’hivern amb el consegüent perjudici econòmic i ecològic que suposa 

escalfar l’aigua sanitària i de calefacció. Pensem que això passa perquè les canonades no estan 

soterrades.

NO VÀLIDA Manca de concreció.

149
Passamans al 

carrer Nou  

Per facilitar la mobilitat dels habitants del poble pel mateix, fora bo, col·locar un passamans al 

carrer Nou enfront del número 7.
REPETIDA Repeteix la 133

150 Control animal Es necessita un increment del pressupost destinat a la recollida d’animals del nostre municipi. NO VÀLIDA No és una inversió, és un servei.

151 Espai físic
Es necessita un espai físic, el qual es pugui deixar els animals rescatats, on hi hagi zona de 

rehabilitació i adopció.
REPETIDA Repeteix la 77

152 Llastres Limpieza y acondicionamiento del Rio Llastres NO VÀLIDA
No és una inversió sino neteja i manteniment a 

més es tracta d'un espai natural.

153 Escritos
Colocación de bancos (con la consiguiente conservación) y plantación de árboles para tener 

lugares con sombra donde descansar en la Ermita de Sant Roc

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja existent: Ja hi ha bancs i arbres, malgrat 

encara no són gaire grans

154 Piano de cua

Comprar un piano de cua per al 

Teatre Auditori de l’Hospitalet de 

l’Infant

Adquisició d’un piano de cua de qualitat, per al teatre auditori del Centre Cultural Infant Pere, que 

substitueixi a l’actual, que és antic i pateix un gran desgast.
VÀLIDA 33.000 euros



155
Eliminación postes 

de madera

Eliminación de todos los postes de madera de las aceras del pueblo y farolas de alumbrado que 

dificultan el paso de personas. Me refiero a postes de tendido elèctrico y de telefonía.
NO VÀLIDA No és competència exclusivament municipal.

156
Concienciar a los 

dueños de los perros

Concienciar a los dueños de los perros que deben de recoger los excrementos que dejan en las 

calles. Si es preciso con multas ejemplares o poner un impuesto a todos los dueños de perros para 

que estos excrementos se recojan por los servicios de limpieza del Ayuntamiento.

NO VÀLIDA No és una inversió.

157

Restricción de paso 

de vehículos en 

zona centro

Restricción de vehículos en las calles Galera y Estación, a su paso por información y turismo, 

debido a los contínuos mal aparcamientos de los vehículos: paso solo para vecinos ya se hace 

esto en otros municipios.

NO VÀLIDA No és una inversió, ordenació del trànsit.

158
Bandas para 

relentizar a los 

coches

Bandas para que los coches vayan más despacio en las calles Galera y Estación , desde 

informació y turismo hasta el final de las calles.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: Hi ha pendent un estudi de mobilitat 

del conjunt del municipi.

159
Ficar sostre a la 

pista Nova Llum

Ficar sostre al poliesportiu Nova Llum per tal de donar-li utilitat durant l’hivern, ja que hi ha moltes 

entitats esportives al municipi i amb un sol poli cobert no és suficient, per donar l’oferta necessària 

a tots, durant l’estiu també es podria fer ús, si fa mal temps..

NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

160
Canvi del terra pista 

Nova Llum

El terra està en males  condicions i les escletxes, bonys... sol·licitem millores o canvi del terra i que 

sigui apte per diferents esports i esdeveniments.
NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

161
Va de banda 

(projecte musical)

Comprar instruments per cedir en 

préstec a l’Escola Mestral per crear 

un conjunt instrumental propi

El projecte va de banda pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins la programació de 

l’educació musical del centre formant així un conjunt instrumental propi.
VÀLIDA 6,300 euros

162

Construcció d’un 

pavelló lleuger 

proper als centres 

educatius

Davant la coincidència en l’ús del poliesportiu de més de mil alumnes en dies de pluja, vent, etc. hi 

ha la necessitat de dur a terme una educació física de qualitat. Demanaríem un nou espai de 

pràctica d’activitats físiques per tal de descongestionar l’ús del poliesportiu en horari lectiu que 

sigui proper als centres educatius.

REPETIDA Repeteix la 131

163
Projecte musical 

«va de banda»

El projecte va de banda pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins de la programació 

de l’educació musical del centre, formant així un conjunt instrumental propi.
REPETIDA Repeteix la 161

164
Projecte musical 

«va de banda»

El projecte va de banda pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins de la programació 

de l’educació musical del centre, formant així un conjunt instrumental propi.
REPETIDA Repeteix la 161

165
Projecte musical 

«va de banda»

El projecte va de banda pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins de la programació 

de l’educació musical del centre, formant així un conjunt instrumental propi.
REPETIDA Repeteix la 161

166
Eliminación tendido 

eléctrico aéreo

Eliminación de postes y tendido eléctrico aéreo, pendiente desde hace varios años de 

reconducción por el subsuelo ya existente y adecuado para ello en las calles peatonales, ya que 

solo falta conectarlos. En la calle de la Torre, y aparte del efecto visual que causa, todos los años 

los vecinos nos quedamos tres o cuatro veces sin suministro eléctrico por  rotura de cables.

NO VÀLIDA No és competència exclusivament municipal.

167

Inversió en 

instruments 

musicals per a 

l’alumnat de l’escola 

Mestral.

Dotar al centre de nous instruments musicals per realitzar un projecte musical. REPETIDA Repeteix la 161

168

Millora de les 

instal·lacions zones 

esportives Nova 

Llum i pavelló Aster

Millora de les instal·lacions de les zones esportives Nova Llum i el pavelló de la zona Aster. Millorar 

i actualitzar les dues instal·lacions.
NO VÀLIDA

La proposta sobre Nova Llum formaria part d'un 

projecte més ampli, l'import del qual supera el 

previst a les bases dels Pressupostos 

Participatius 2019. I en la proposta del pavelló 

Àster ja s'hi està treballant.

169
Adequació del 

carrer Jaume II
Ampliació de les voreres i modificació dels fanals per poder circular sense obstacles per les voreres. NO VÀLIDA

Hi ha aspectes que no depenen directament de 

l’Ajuntament i requereix un estudi de conjunt 

amb operadores de serveis, com telefonia, 

electricitat, … per poder aplicar les solucions 

concretes.

170
Asfaltar carrer de la 

Via Augusta a Cala 

d’Oques i N-340

Adequació i asfaltar el carrer des de la via augusta a Cala d’Oques i la N-340 (zona que queda per 

asfaltar).
REPETIDA Repeteix la 9

171
Projecte musical 

«va de banda»

Aquest projecte pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins de la programació de 

l’educació musical de l’escola Mestral, formant així un conjunt instrumental propi.
REPETIDA Repeteix la 161

172
Millores al pavelló 

Nova Llum
Renovar l’espai esportiu Nova Llum. Les grades i els vestuaris necessiten renovar-se. NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

173

Inversió instruments 

musicals per 

l’alumnat de l’escola 

Mestral

Recolzar el projecte musical «va de banda» de l’escola Mestral REPETIDA Repeteix la 161

174

Inversió en 

instruments 

musicals per a 

l’alumnat de l’escola 

Mestral.

Recolzar el projecte musical «va de banda» de l’escola Mestral REPETIDA Repeteix la 161

175
Estacions solars de 

recàrrega de mòbils

Instal·lar punts de recàrrega de 

telèfons mòbils en zones wifi del 

municipi

Disposar de diferents punts de recàrrega de mòbils instal·lades en zones wifi del municipi. VÀLIDA 10.000 euros

176
Projecte musical 

«va de banda»

Aquest projecte pretén incloure la pràctica d’instruments de banda dins de la programació de 

l’educació musical de l’escola Mestral. Formant així un conjunt instrumental propi.
REPETIDA Repeteix la 161

177
Millores al pavelló 

Nova Llum

Renovar l’espai esportiu Nova Llum, són unes instal·lacions molt antigues. Les grades i els 

vestuaris estan força malament.
NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.

178

Inversió en 

instruments de 

música per 

l’alumnat de l’escola 

Mestral

Amb l’objectiu de realitzar una projecte musical (tríptic adjunt), La incorporació de la pràctica 

musical col·lectiva a les aules ordinàries seria un bon recurs per adquirint a més de coneixements 

musicals, altres tipus de valors com l’autocontrol, l’ordre, la cultura de l’esforç i la perseverança 

entre d’altres.

REPETIDA Repeteix la 161

179
Inversió Pista Nova 

Llum
Grades noves, vestuaris nous, fer-ho cobert. NO VÀLIDA

Aquesta proposta formaria part d'un projecte 

més ampli, l'import del qual supera el previst a 

les bases dels Pressupostos Participatius 2019.



180
Inversió projecte 

musical
Inversió necessària per realitzar projecte musical per l’alumnat de l’escola Mestral (adjunto tríptic). REPETIDA Repeteix la 161

181
Adequació zona 

Jonquet

Adequar la zona del Jonquet arrencant les plantes invasores (atzavara, dent de lleó, etc.) i traient el 

talús de terra del costat muntanya i senyalitzant la zona amb cartells informatius del seu valor 

mediambiental.

PREVISTA O 

EXISTENT 
Ja està prevista. 

182
Reductors de 

velocitat

Posar bandes reductores de velocitat als carrers Navaes, La Sentiu i Chirac, per reduir la velocitat 

dels vehicles que van o vénen de la platja.

PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst: Hi ha pendent un estudi de mobilitat 

del conjunt del municipi.

183
Ampliació parc 

Infantil carrer onze 

de setembre

Eliminar aparcament cotxes en bateria i convertir en parc infantil. Aquest aparcament actualment 

serveix com a dipòsit de cotxes ja que els cotxes que hi aparquen es queden sense moviment 

durant molts dies. El parc infantil actual és massa petit i està envoltat de carrers i cotxes..

NO VÀLIDA
No viable tècnicament: Aquest espai 

d'aparcament és necessàri en aquesta zona.

184

Ampliar voreres 

eliminant doble 

sentit d’alguns 

carrers

Convertir en sentit únic alguns carrers i ampliar voreres, en alguns carres no es pot caminar per 

ser massa estrets i haver-hi fanals al mig de la vorera. Exemple: carretera de Mora, Tamarits, C/ 

de les Moreres.

NO VÀLIDA

Hi ha aspectes que no depenen directament de 

l’Ajuntament i requereix un estudi de conjunt per 

poder aplicar les solucions concretes. I a més 

supera l’import màxim establert a les bases dels 

Pressupostos Participatius 2019. 

185
Mejora de Vía 

Pública
Mejora del firme de la Vía Augusta, entre la claveguera Gran y Cala d’Oques. REPETIDA Repeteix la 9

186 Tatami Posar Tatami a una sala d’activitats dirigides de la piscina municipal coberta. NO VÀLIDA

El complex de la Piscina Municipal Coberta 

disposa de dues sales d’activitats dirigides i una 

de ciclo indoor. Setmanalment s’hi ofereixen 

més de 50 sessions amb monitoratge, 

adaptades a les diverses necessitats dels 

usuaris i usuàries: zumba, pilates, tonificació, 

step, body-pump, ioga... El terra d’aquestes 

sales ha de ser apte per a realitzar-hi qualsevol 

tipus d’activitat dirigida, per aquest motiu l’Àrea 

d’Esports aposta per un  paviment sintètic 

antilliscant.

En breu es renovarà el paviment, ja que pel seu 

elevat ús no presentava unes condicions 

òptimes.  

El Club de Judo de l’Hospitalet de l’Infant 

disposa d’un tatami ubicat a una de les sales 

municipals del Casal d’ Hifrensa.


