
SESSIÓ DE RETORN
Barri Sant Lluís

Dimecres, 14 de juliol de 2021



Mobilitat

REASFALTATGE
general al barri

PLANIFICAT per 
principis de 2022

PGI

+ BUS URBÀ
Cap al poble o 

Malgrat

TAXI a demanda
BUS REVISAT a 

BCN, en procés
cap a Blanes

Millora
condicionament
accessos a Sant

Lluís

Necessitem
més concreció

Millora
VORERES

PLANIFICAT 
2022 (s’està
treballant en
el projecte

per licitar les 
obres)

+ APARCAMENT
+ 12 places al 

geriàtric (2021)
+ 15 places zona 
Fassola (2022)

Millora
connexió

camins amb
Malgrat

Ho tenim en
compte, però no 

depèn de 
l'ajuntament



Seguretat

Instal·lació
parterre de goma

al parc infantil

Ens calen més
concrecions

Demolició
del mur de 
l'Av. Mar

Planificat entre 
finals de 2021 i

inicis 2022

DEMOLICIÓ 
de l'entarimat de 

totxanes del 
camí d'en Jordà

Ens calen més
concrecions

Prevenció
d'ocupacions

L'Ajuntament
no té

competències

+ VIGILÀNCIA 
policial, i

definició de 
protocols

PROTOCOLS INTERNS 
que contemplen
que la patrulla
recorri tot el

municipi

+ càmeres de 
vigilància
en zones 

allunyades

De moment, no 
es contempla



Residus

+ PAPERERES

PREVISTA 
comanda de 
paperes per 

diversos àmbits
del municipi

+ il·luminació
a les illes de 
contenidors

Ens calen més
concrecions

+ PEDAGOGIA 
del reciclatge CONTRACTACIÓ 

d’un educador
per dur a 

terme
campanyes
ciutadanes

Plaques 
informatives

als contenidors

Disposem de les 
plaques, estan
pendents de 
col·locació. 
Estudiarem
ampliar info

+ illes de 
contenidors

Es va establir
un reforç

(segons circuit)



+ N
ET

EJ
A

Neteja

Colònies
de gats 

a l'Av. Mar
Ja s'estan
gestionant

Excrements 
de gossos

Campanya de 
civisme 2021. 

No es 
contemplen

dispensadors

2022: zona de 
gossos als

parcs i jardins

El bosc és privat, 
però se n'han fet

valoracions
FORESTAL

Necessitem
aclariments

als camins, 
carrers, solars

i illes de 
contenidors

Pendent, però
sense concretar

a les 
infraestructures

públiques

Millora
CLAVEGUERAM 
a Sant Josep

Cal més
concreció



Serveis Municipals

+ activitats
per al jovent

PLJ (setembre)
Educadors carrer
Activ. Can Batlle

Estiu Actiu
Barraques
SkatePark

NO es 
contempla

+ FONTS 
al barri PENDENT 

desplaçament
1,5m

TRASLLAT 
del fanal de 

l'Av. Mar

FET canvi per 
tecnologia LED

+ il·luminació
al barri

Enllumenament
antic del camí

d’accés al poble

Estudi de 
substitució per 

llum LED



Altres!

Resolt
El c. Montblanc 

perd la llum amb
el mal temps

INCIVISME
PEDAGOGIA, 

posar en valor 
els espais

+ PRESÈNCIA 
de tècnics
municipals

Unitat Mòbil de 
la policia

Vacunació grip

Suavitzar
cantonada

glorieta
Marineland

Cal més
concreció

Pipican
al barri

2022: zona de 
gossos als

parcs i jardins



Altres!

CANALS OFICIALS:
instància

cita regidors
contacte

periòdic AAVV

+ Comunicació
amb

l'Ajuntament

GESTIÓ 
de busos

TAXI a demanda
BUS ACTUALITZAT

Sistema 
d'informació
d'incidències

Projecte a mig
termini

Obertura i 
condicionament

Figuerassa

Pendent per 
tornar a partir

d’AGOST

+ BANCS a 
Sant Lluís

S’està fent 
valoració, 
PREVISTA 

comanda per 
diversos àmbits

del municipi


