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1. Introducció 
 
 
Les 198 aportacions recollides en aquest document són una còpia d'aquelles que ens han fet arribar durant la primera fase 
del procés participatiu en el pressupost municipal 2008. L'únic tractament que han rebut és la traducció al català de les 
aportacions fetes en castellà. 
 
El conjunt d’aportacions ha estat valorat pels tècnics municipals, i classificades segons els següents criteris: 
 

Acció assumibles des de la brigada de manteniment = Acció de manteniment i millora de la vila que, degut a la 
petita dimensió, es realitzada pels serveis municipals sense que suposi un cost econòmic afegit. 
En funcionament / Previst = Acció que ja forma part dels plans d’actuació i/o ordenances municipals, o acció que no 
es porta a terme, però està previst fer-ho durant 2008. 
Acció de millora per al pressupost participatiu = Acció que per la seva tipologia pot formar part de les obres de 
millora de l’espai públic, per tant es valorarà econòmicament pels serveis tècnics i la ciutadania la prioritzarà. 
No per raons tècniques / competencials = Acció no realitzable per impossibilitat tècnica i/o perquè no és 
competència municipal. 
Acció que no té cabuda al pressupost participatiu i que es trasllada als responsables municipals = Acció que 
per la seva tipologia no pot formar part de les obres de millora de l’espai públic a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es traslladarà al responsable municipal que pertoqui per la seva valoració.  
Aportació genèrica. 
Altres = Accions no classificables segons els criteris anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 
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 El resultat d’aquesta classificació ha estat: 

 
Destí Núm. % 

No viable des del pressupost participatiu, es trasllada als i les 
responsables 

70 35,4% 

En funcionament / previst 47 23,7% 

Accions de millora per al pressupost participatiu 32 16,2% 

Reflexió genèrica, sense proposta quantificable  21 10,5% 

Accions assumibles des de manteniment 11 5,6% 

No s'assumeix, per raons tècniques o competencials 11 5,6% 

Altres 6 3% 

TOTAL 198 100% 
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2. Aportacions rebudes 
 

2.a - Accions de manteniment i millora de la vila que, degut a les petites dimensions, seran realitzades pels serveis 
municipals sense que suposi un cost econòmic afegit. 

Núm Acció Explicació de la valoració 

24 També s'hauria d'arranjar la font que hi ha al camí de terra de davant de 
la RENFE, fent-li una petita plataforma de ciment, perquè sempre s'omple 
de fang i no et pots acostar a beure aigua. 

Es trasllada a manteniment per a la seva consideració 

28 Netejar voreres d'herba de la Plaça de les Palmeres. Es trasllada a manteniment. 
44 Posar una altra pintura pels passos de zebra, perquè rellisca. Es trasllada a manteniment per tal que ho tinguin en 

consideració. 

59 Passos zebra - pintura relliscant. Tothom rellisca i les voreres són 
perilloses a tot arreu. Només aparcar a la platja és lluny pels ciutadans 
que viuen a l'altra banda de la vila. 

Es trasllada a manteniment per tal que ho tinguin en 
consideració. 

71 Per amunt del Centi. Molt brut sobre el supermercat, brutícia de gossos, 
molt deixat, cal reforçar el servei de neteja: l'equip de neteja anterior era 
millor (dues noies). Males olors fins i tot als bancs. 

Es trasllada a manteniment per tal que ho tinguin en 
consideració. 

102 Tancar el parc de la Plaça Lloveras perquè no hi entrin gossos. Ubicar un cartell indicant la prohibició. 

105 Clavar els bancs a terra de la Riera, part de baix de la placeta de 
l'església. 

Aquest espai està pendent de la remodelació de la riera. Es 
traspassa a la Brigada per tal de fer aquestes actuacions 
puntuals fins la remodelació definitiva. 

106 Ajuntar les jardineres evitant així el perill de que algun nen pugui ser 
atropellat per un cotxe (Riera, part de baix de la placeta de l'església). 

Aquest espai està pendent de la remodelació de la riera. Es 
traspassa a la Brigada per tal de fer aquestes actuacions 
puntuals fins la remodelació definitiva. 

126 L'espai buit de la part de baix de la plaça de l'església és perillós per als 
nens ja que s'avancen a la carretera amb les pilotes, risc per a les 
criatures. 

Aquest espai està pendent de la remodelació de la riera. Es 
traspassa a la Brigada per tal de fer  actuacions puntuals fins 
la remodelació definitiva. 

164 Senyalitzar un pas de vianants - cruïlla Anselm Clavé - Rial Pau Costa (hi 
ha tres direccions de cotxes). 

Es trasllada a manteniment per tal que ho tinguin en 
consideració. 
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197 Les papereres instal·lades a la paret del carrer Santa Clara destorben 
quan passa una dona amb el cotxet del seu nen, ha de baixar de la 
vorera; destorba igualment als minusvàlids.  

La Brigada avaluarà si es pot canviar de lloc. 

 

 

2.b - Accions que ja formen part dels plans d’actuació i/o ordenances municipals, o accions que no es porta a terme, però 
està previst fer-ho durant 2008. 

Núm Acció Explicació de la valoració 

1 Davant d'una casa històrica de la vila, "Can Cabirol". Allà, en aquell 
casal Palau Reial. Juntament amb Casa Ramis, quan visità Arenys 
el rei Carles IV al 1808: Treure o traslladar, i també soterrar els 
contenidors existents al carrer d'Avall (soterrament: Rambla de 
Mataró) 

Pendent de la "Implantació i execució de la recollida selectiva 
porta a porta, domèstica i comercial."PAM (2009) pg. 22. 
Igualment s'hauran de mantenir alguns. Cost de soterrament 
45.000€ per cada un. 

8 A l'entrada d'Arenys, per la riera, cantó esquerra: enjardinar per 
conjuntar la dreta i alegrar l'entrada 

Està previst fer una rotonda. Aquesta acció queda condicionada a 
l'obra que es dugui a terme. 

9 Canvi voreres antigues de la riera (Riera Bisbe Pol) Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

10 Jo proposo la part alta de Lurdes, aquella zona està desaprofitada, 
tant la placeta de sorra com la zona verda. Es podria adequar per 
les activitats i fer-hi fins i tot un espai (picnic) per berenar. Crec que 
una part de millora d'espai públic hauria d'anar pel lleure dels 
nostres infants de 10 anys en endavant. No hi ha un espai per anar 
amb bicicleta ni un espai on ells puguin fer diferents activitats. Hi ha 
pobles que tenen circuits per bicicleta, i a més poden practicar altres 
esports, skate, futbol, basquet... però tot en un mateix lloc, on sigui 
un punt de referència per Ells. 

Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 11: "Habilitació d'espais 
públics per practicar activitats lúdico-esportives en condicions 
òptimes. S'instal·laran equipaments esportius en places i zones 
d'esbarjo com ara cistelles de bàsquet, taules de tennis taula, 
estacions d'activitat física." 
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11 Bossa de pàrquing que hi ha davant de plaça Mare Paula, tant a la 
dreta com a la esquerra, tant a baix, com a la part més alta. Creguin 
que és una situació insostenible. Gràcies. És tracta d'obrir diferents 
passos de vianants amb dues bandes de la bossa de pàrking que hi 
ha a la part més alta de la riera. Tanmateix insistir en re dibuixar les 
zones de aparcament per tal de facilitar la sortida del vehicle al 
conductor, sense fer malbé les zones enjardinades. Crec que estaria 
bé fer en aquesta part d'Arenys, també, zona blava i que deixés de 
ser pàrking públic d'ús privatiu. Estem farts de veure com es deixa el 
cap de setmana la furgoneta de feina i s'agafa el cotxe maco, i 
dilluns es torna a treure la furgoneta per deixar tota la setmana el 
cotxe maco. És un abús i no deixa espai per la rotació de vehicles 
que després de donar mil voltes se'n van, amb la repercussió que té 
aquest fet per els botiguers i comerciants. S'ha trucat clarificar algun 
aspecte de l'aportació: La bossa d'aparcament es troba aïllada (hi 
ha uns tubs que l'envolten) i s'ha de pujar o baixar 200m per tal de 
sortir d'ella. A la part alta només hi ha entrada per vehicles, per tant 
des de la Plaça Mare Paula fins a dalt de la riera no hi ha cap 
sortida. 

S'està fent un estudi per tal de remodelar tota la zona 
d'aparcament. 

14 Proposo que s'actuï fent una implantació de rajoles noves, a tot el 
llarg de les voreres de la riera, i es posin bancs nous. Les rajoles 
podrien ser les mateixes que s'han posat per creuar els carrers  
Bisbe Català i l'Andreu Guri.  

Al PAM està previst fer una "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" (2008 i 2009) 
pg 21. Cal acabar de dissenyar el projecte per tal de veure que es 
durà a terme exactament. 

26 Transport per la gent de la part alta envers el CAP i l'institut. 
Mobilitat per gent amb dificultats motrius. Sobretot la zona alta de la 
vila. 

Previst al PAM (2008-2009) pg 5 i 26: "Creació d'un transport 
adaptat municipal per a serveis a la gent gran i altres col·lectius." i 
"Conèixer la demanda potencial d'un servei de transport urbà per 
tal d'identificar-ne els itineraris, les freqüències i el cost." i 
"Implantació d'un servei de transport públic urbà." 

35 Fer un espai pels joves Previst al PAM (2008) pg. 13: "Impuls a l'edifici de la Raureda 
d'un espai que els joves se sentin propi i puguin gestionar ells 
mateixos." 

39 Fer containers subterranis.  Previst al PAM (2009) pg. 22: "Implantació i execució de la 
recollida selectiva porta a porta, domèstica i comercial." 

48 Carril bici - evitar que vagin per les voreres. Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 26: "Elaboració d'un pla 
d’extensió, reubicació i ús del carril bici." 
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52 Via pública de la Riera - el terra. No rebem la revista. Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

53 Una segona residència pels avis Previst al PAM pg 5: "Anàlisi de la viabilitat i creixement de la 
Residència Geriàtrica." 

57 Millora paviment de la Riera, urgent. Conec 3 senyores que s'han 
caigut. 

Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

61 És molt trist i deplorable veure els entorns dels contenidors de 
plàstic, sobretot els dilluns al matí (jo freqüento el del carrer d'Avall). 
Suggereixo que conscienciïn a la gent de la necessitat d'ocupar el 
mínim espai possible aixafant ampolles i garrafes. Potser és fàcil 
començar posant un rètol al mateix contenidor. 

Previst al PAM (2009) pg. 22: "Implantació i execució de la 
recollida selectiva porta a porta, domèstica i comercial." 

62 Poda d'arbustos i neteja del marge enjardinat del carrer Josep 
Anselm Clavé, del número 71-73 fins a la creu roja. 

Ja s'ha fet una actuació. Tot i això es trasllada al departament 
corresponent. 

63 Renovar els vestidors del pavelló municipal (l'antic), són els 
mateixos de quan el meu fill jugava a hockey (té 40 anys) 

Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 12: "Reforma integral del 
pavelló triple, incloent-li vestidors, pistes, gimnàs i magatzem." 

66 Espai per joves lliure amb autogestió i sales d'assaigs ("bucs") que 
es gestioni des del punt de vista dels propis joves i no de 
l'Ajuntament. Referèndum a l'hora de rebentar el patrimoni turístic 
de la vila. P. ex: XXX amb can Xifré. 

Previst al PAM (2008 i 2009) pg 13: "Impuls a l'edifici de la 
Raureda d'un espai que els joves se sentin propi i puguin 
gestionar ells mateixos." i "Creació d'espais musicals d'assaig 
adequats" 

69 Millores en les obres públiques en general, la riera. Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

70 Més vivendes públiques Previst al PAM (2008-2009) Pg 21: "Elaboració d'un Pla municipal 
d'habitatge amb l'objectiu de promocionar l'habitatge de lloguer 
prioritzant els col·lectius amb dificultats per accedir-hi." 

74 Rambla Bisbe Pol, 8.300 pedres, 6.000 estan malament. Arreglar-ho 
pel bé de la gent 

S'ha demanat a la Diputació un estudi global de la Riera, per 
poder-ho arreglar per etapes 

80 Canviar totes les rajoles de la part vella de la Riera Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

85 Manca de transports públics (zona pescadors per exemple per 
arribar a la residència Impala) és molt esgotador. 

Previst al PAM (2008 i 2009) pg 26: "Conèixer la demanda 
potencial d'un servei de transport urbà per tal d'identificar-ne els 
itineraris, les freqüències i el cost." i "Implantació d'un servei de 
transport públic urbà." 
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86 Posar serveis i botigues a la zona dels pescadors. Pla Especial del Port. 
93 Millorar els desnivells de les voreres, cau molta gent, part baixa de 

la riera on circula molta gent. 
Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

94 Arranjar les lloses de la Riera Bisbe Pol. Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

121 Antenes de tv. Previst al PAM pg 20: "Implicació pública en el desplegament 
d'infraestructures de comunicació electròniques per garantir a tot 
el nucli urbà l'accés a la banda ampla, a la TV (TDT) i a la 
telefonia mòbil" 

124 Les voreres de la riera estan terribles per a caminar, es perillós per 
a les persones grans. 

Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

129 Adequar la riera pels vianants i la comunicació d'Arenys de Munt 
pels vianants. 

Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 21 i 26: "Àrees de 
discontinuïtat amb municipis veïns: pas per sota de l'autopista per 
connectar amb Arenys de Munt" i "Recuperació del pas a peu per 
ponent amb Arenys de Munt." 

135 Instal·lació de plaques solars a l'escola Maragall i a l'institut els Tres 
Turons. 

Previst al PAM (2008-2009) Pg 9) "Revisió i millora dels sistemes 
energètics i renovació amb solucions recolzades en energies 
renovables." 

136 Hort urbà públic per als jubilats i que també serveixi per a que les 
escoles puguin anar a aprendre de mà dels avis com es treballa la 
terra. 

A la nova escola que es construirà està previst fer un hort urbà. 

140 Espai per jugar a futbol, bàsquet, patinar… Zona davant del Calisay 
o més amunt de la Riera. 

Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 11: "Habilitació d'espais 
públics per practicar activitats lúdico-esportives en condicions 
òptimes. S'instal·laran equipaments esportius en places i zones 
d'esbarjo com ara cistelles de bàsquet, taules de tennis taula, 
estacions d'activitat física." 

149 Clavegueram Bareu / Pare Costa Pressupostada i pendent d'adjudicar la obra via concurs. 
151 Protecció de façanes i entorn del nucli antic Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Execució del Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni arquitectònic (PEPPA) i Pla Especial 
d'ordenació del centre històric d'Arenys de Mar." 

152 Pla de protecció del nucli antic Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Execució del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni arquitectònic (PEPPA) i Pla Especial 
d'ordenació del centre històric d'Arenys de Mar." 
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155 Pla participatiu per a joves i 2a joventut (30-60 anys) Previst al PAM (2008) pg 13: "Constitució i impuls del Consell de 
Joves coma a principal espai de coordinació i comunicació dels 
col·lectius, entitats i joves a títol individual" i " Afavorir espais de 
debat i participació dels joves a la política municipal" 

156 Transport públic, urbà i interurbà. Previst al PAM (2008 i 2009) pg 26: "Conèixer la demanda 
potencial d'un servei de transport urbà per tal d'identificar-ne els 
itineraris, les freqüències i el cost." i "Implantació d'un servei de 
transport públic urbà." 

161 Petit enjardinat sota Penya Mal Temps. S'ha fet una actuació. Es trasllada al departament corresponent. 

167 Demanen si us plau que gestionin el tema de la TV doncs tots els 
veïns no veiem ni l'analògica ni la tdt. 

Previst al PAM pg 20: "Implicació pública en el desplegament 
d'infraestructures de comunicació electròniques per garantir a tot 
el nucli urbà l'accés a la banda ampla, a la TV (TDT) i a la 
telefonia mòbil" 

178 Cobrir amb una xarxa metàl·lica o encofrat, la paret del mal temps 
que dóna a la NII; contínuament cauen pedres (NII entre el Carrer 
Ample i el Carrer Catalunya) 

S'ha comunicat a Carreteres de l'Estat perquè és de la seva 
competència 

180 Canvi de direcció del pendent (al contrari de com està ara). Riera 
Pare Fita (entre c/ Barcelona i Passeig de Ronda) 

Es plantejarà a l'ACA la viabilitat de la proposta i el seu 
desenvolupament tècnic. 

181 Neteja de les platges més sovint i condicionament de les papereres 
per a la recollida selectiva (ex, Caldes, Sant Vicenç…) 

A partir de l'estiu del 2008 s'ubicaran diferents punts de recollida 
selectiva a les platges. 

186 Per poder mantenir l'espai públic primer s'ha d'estimar. Campanyes 
de conscienciació - el poble és de tots (no fan falta gaires diners) 

S'ha iniciat l'elaboració d'un Pla de convivència, que incorporarà 
aquesta conscienciació. A finals d'abril hi haurà una exposició 
sobre civisme, a la Sala de les Botes del Calisay. 

187 Condicionament amb cistelles de bàsquet, pista de patinatge, per 
poder ser utilitzades per la joventut. (Plaça de la Sardana - Parc de 
Lourdes) 

Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 11: "Habilitació d'espais 
públics per practicar activitats lúdico-esportives en condicions 
òptimes. S'instal·laran equipaments esportius en places i zones 
d'esbarjo com ara cistelles de bàsquet, taules de tennis taula, 
estacions d'activitat física." 

191 Canvi de les lloses de la Riera - per trams posar unes antilliscants i 
vigilar sobretot la part que queda per pujar carrets és la que rellisca 
més i cauen les persones 

Previst al PAM (2008 i 2009) pg 21: "Actuació per la millora de la 
urbanització de la Riera: voreres, reordenació, …" 

192 Neteja de tots els rials respectant el medi ambient Previst al PAM (2009-2010) pg 26: "Recuperació de rials com a 
espais públics per recorre a peu i/o en bicicleta." 
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193 Carril bici amb continuïtat per poder ser utilitzat Previst al PAM (2008, 2009 i 2010) pg 26: "Elaboració d'un pla 
d'extensió, reubicació i ús del carril bici." 

194 Passeig adequat a la platja - que hi hagi zona de passeig i per a 
bicis també 

Existeixen diferents projectes per als diferents trams del terme 
municipal d'Arenys, entre Caldes i Canet, que s'executaran en els 
propers anys. 

 

2.c - Accions que formen part de les obres de millora de l’espai públic, per tant ha estat valorada econòmicament pels 
serveis tècnics i la ciutadania la prioritzarà. 

Núm Acció 
Explicació de la 

valoració 

2 Il·luminar el casal de Can Milans - Casa Ramis. La seva façana data de finals del segle XVII - començaments 
del s. XVIII. Allà fou Palau Reial quan visità Arenys Carles IV (al 1804) 

Inclosa a la proposta 6 

3 Posar plaques de marbre en els edificis emblemàtics de la vila. Explicant, per exemple, el motiu, lloc on 
visqué, va néixer, aquell bisbe o personatge. "El Paraiso" per exemple. 

8.000 € 

6 Il·luminar les 4 torres de defensa encara existents a la nostra vila. A més, unes plaques explicant la seva 
història (incloent la torre dels encantats). La família Calisay és noble, senyores dels castells de Arenys - 
equival al títol nobiliari d'una baronia. En total serien 4 torres de defensa a il·luminar. Es pot treure el material a 
bon preu, quasi a cost. I un company pot fer-ne el pressupost. És enginyer industrial electrònic. 

Dependrà de la 
propietat del edifici: 
45.000€ 

7 Façanes dels museus de mineral i puntes: està molt bé que el poble tingui patrimoni, però penso que és molt 
important que entitats com els museus que són visitats per centenars de persones durant tot l'any tinguin un 
bon aspecte i no reflecteixin deixadesa o mal estat con és el cas de les 2 façanes esmentades 

Inclosa a la proposta 
177 

16 No hi ha cap gronxador de cistella per nens petits als parcs d'Arenys de Mar. Si us plau que se'n posi algun.  8.000 € 
17 La plaça Bellavista és, per la seva ubicació, un espai de trobada dels alumnes del CEIP Sinera, en les hores 

prèvies i posteriors a la sortida de l'escola, així com dels nens i nenes de la zona. Es tracta d'un espai obert 
que presenta, però, algunes deficiències sobretot pel que fa a la seguretat dels nens i nenes. Proposo tirar 
endavant una actuació de millora a la plaça. En primer lloc, caldria una renovació dels bancs, ja que els 
actuals són molt punxeguts i, per tant, representen un perill per als infants. A més, es podria aprofitar per 
unificar-los, perquè actualment n'hi ha de dos models.  

Inclosa i 
pressupostada a 
l'acció 20 

18 Plaça Bellavista: També caldria arranjar la recollida d'aigües pluvials que hi ha just al centre de la plaça.  Inclosa i 
pressupostada a 
l'acció 20 

19 La plaça Bellavista és de sorra, però just al mig, sobresurt una peça de formigó, amb la reixa corresponent, 
que ha provocat força caigudes pel desnivell -petit- existent.  

Inclosa i 
pressupostada a 
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l'acció 20 

20 Plaça Bellavista: També es podria aprofitar per renovar la jardineria -que és del tot heterogènia- i per col·locar 
alguna joguina per a la canalla. En tot cas, vull fer constar la recent reparació del fanal que hi ha a la plaça i 
agrair les gestions realitzades.  

30.000 € 

22 Arranjament i asfaltat del carrer Sant Roc (és un carrer curt), en aquest carrer hi ha el Registre de la Propietat, 
és molt transitat i arran de diverses obres, obertures de rases, etc. està destrossat. Hi ha risc de que prenguin 
mal les persones i fa vergonya veure'l així tants anys. 

Pavimentar-ho: 
20.000€ 

23 Posar peces de ciment entre les dutxes de les platges i l'asfalt, similars a les que connecten el mòdul de la 
Creu Roja de la platja de la Picòrdia amb l'estacionament. Amb això evitaríem omplir-nos els peu de sorra 
novament després de la dutxa, ja que tampoc no hi ha passeres de fusta. 

Instal·lar passeres: 
20.000€ 

34 Arreglar el parc de Lourdes Pressupostada a 
l'acció 133 

38 Posar bancs a la entrada del mercat (a lloc cobert entre els 2 trams d'escales) La ubicació definitiva 
estarà condicionada a 
la remodelació del 
mercat: 1.000€ 

50 Manca llum al Rial de Sa Clavella num.1 2.000 € 
67 Accés a la platja des de l'estació Millorar l'accés a la 

platja des del Camí de 
Mar: 8.000€ 

92 Fer més bonic el parc del carrer Doedes (Pl. Josep Pinart). Manca jocs pels nens, està sense cuidar, manca 
gespa. 

8.000 € 

98 Falten papereres des de la platja de Canet fins a Caldes. Si vas a pescar a l'espigó del Portinyol, no trobes un 
contenidor, que no paperera, fins a la porta del restaurant. Tristament no tothom està disposat a portar la seva 
brossa fins allà. Això és només un exemple, no es pot esperar gaire dels pescadors que embruten les roques 
però la gent va a la platja amb la família o el gos i crec que costaria ben poc mantenir les platges en bon estat 
tot l'any. D’altra banda trobo inútil la recuperació de sorra del mar que es realitza cada any entre Arenys i 
Caldes. És un tros prou gran, que no s’omple, i que no requereix de més espai. 

4.000 € 

101 Hi ha manca de papereres, sobretot als carrers menys cèntrics. També hi falten contenidors per llençar les 
caques dels gossos. (C/ Sant Pere, Sant Rafel, Baixada Sant Rafel, Pujada al cementiri per la part de 
Bellavista) 

Instal·lació 50 
papereres a diferents 
llocs de la vila 7.000€ 

103 Tapar les baranes del túnel situat a la part baixa per anar cap a la platja, perquè hi ha perill que caigui algun 
nen. 

Canvi de barana: 
7.000€ 
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133 Reforestar i enjardinar la "Plaça de la Sardana" del parc de Lourdes per a que la gent hi pugui seure a 
descansar, passejar, etc.  

50.000 € 

134 Una font al Parc de Lourdes tampoc estaria malament! Inclosa i 
pressupostada a 
l'acció 133 

137 Substituir els arbres que estan morts o ja no hi són. (Carrer Ruyra i Homs) 10.000 € 
138 Posar algun gronxador a la plaça. (Carrer Ruyra i Homs) Inclosa i 

pressupostada a 
l'acció 137 

139 Posar una paperera a la cantonada amb carrer Sant Rafael. (Carrer Ruyra i Homs) Inclosa i 
pressupostada a 
l'acció 137 

142 Rehabilitació del carrer d'en Goday (Pixaners): anivellar paviment, enrajolar i il·luminar. (Carrer Goday) 45.000 € 
147 El pas de vianants que hi ha al carrer d'Avall amb la Riera, cal senyalitzar-lo, pintar-lo més cap a la Riera o 

posar un mirall ja que els cotxes no tenim visibilitat i els vianants van molt ràpid a sovint, per agafar el tren. 
Crec que és importat tot i que anem lent, els vianants surten de sobte. 

Supressió de barreres 
arquitectòniques i 
retolació: 8.000€ 

163 Arreglar vorera ja que té un gran desnivell que obliga a baixar i caminar pel mig del carrer esposant-nos a 
ésser atropellats. (Anselm Clavé nº 62-64-66) 

12.000 € 

171 Posar passos elevats per que els vehicles minorin la velocitat entre l'escala 5 a la 1a. En nom dels veïns de la 
zona antiga de pla dels Frares. (C/ Pla dels Frares de esc 1a a la 5a.) 

12.000 € 

177 La meva proposta és arreglar les parets laterals i façanes del Museu de les Puntes i Minerals 30.000 € 
179 Canvi de la reixa metàl·lica de la Riera. (Riera Pare Fita (entre c/ Barcelona i Passeig de Ronda)) 15.000 € 
184 Posar cartells indicadors de les coses que hi ha al poble, sobretot a la entrada per la part de dalt. 12.000 € 
198 Per favor, a més demanem que se n'instal·li una més (paperera) a l'entrada de l'asil Torrent. Inclosa i 

pressupostada a 
l'acció 101 
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2.d - Accions no realitzables per impossibilitats tècniques i/o perquè no són competència municipal. 

Núm Acció Explicació de la valoració 

13 Que les placetes que estan desaprofitades a la Sagrada Família almenys serveixin 
perquè els veïns hi puguin aparcar. 

No es pot dur a terme l'acció per dues raons. La 
primera: és de propietat privada. La segona: és 
l'únic accés dels bombers en cas d'incendi. 

15 També proposo l'acceleració del passeig marítim amb Caldes, que crec que és una 
obra molt esperada pel poble. 

No es competència municipal, però s'està 
insistint per tal de dur a terme una actuació al 
respecte. 

25 Col·locació d'elements dissuasiu al rial de Pau Costa perquè el cotxes no baixin a la 
velocitat que ho fan ara, que sembla més una autopista que no pas un carrer en un 
casc urbà 

No es poden instal·lar bandes ja que és un 
espai per on baixa aigua al ploure i les bandes 
entorpirien el la circulació de la mateixa. Es 
traspassa al departament corresponent per tal 
que estudiï altres fórmules per solucionar-ho. 

29 Crear l'espai verd del descampat. Actuar envers la piscina (entrada riera i al costat de 
Santa Maria) cases bessones al costat de la floristeria. (Edifici davant floristeria al 
costat del Calisay. c/ Sant Gabriel hi ha un descampat que no sé si és municipal.) 

És un espai privat. Es farà un requeriment a la 
propietat de la finca. 

95 Una pista per patinatge només per patinar (Plaça Lloveras) No es viable tècnicament pel manteniment de la 
mateixa. 

104 Col·locar alguna cosa al terra perquè els cotxes afluixin una mica la velocitat. (Rial Sa 
Clavella alçada carrers Bonaire i Antoni Torrent.) 

No es poden instal·lar bandes ja que és un 
espai per on baixa aigua al ploure i les bandes 
entorpirien el la circulació de la mateixa. Es 
traspassa al departament corresponent per tal 
que estudiï altres fórmules per solucionar-ho. 

112 N-II tram platja Cassa: Ignoro com restarà acabada la obra que s’està fent però, fins 
ara, quan plou, queden bassals en el cantó dret direcció Barcelona que, al passar els 
vehicles esquitxen a persones i façanes, no fent gens de gràcia patir aquesta incívica 
actuació. Proposta: Posar faldons de 50cm. A les baranes que separin vorera de N-II. 

Aquest projecte l'està duent a terme el Ministeri. 
Se li traslladarà la petició. 
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131 Es proposa transformar la Plaça de l'Estalvi en una plaça dura amb petit parc infantil. 
D'aquesta manera, serà més senzilla la neteja, no hi haurà els problemes 
d'excrements d'animals i les desratitzacions periòdiques seran més efectives. Si 
s'instal·la el petit parc infantil, es donarà un ús més social i lúdic a una plaça que 
actualment només serveix per treure els gossos a passejar i fer  les seves 
necessitats. El fet que no sigui agradable circular-hi fa que els adolescents en la seva 
majoria s'hi trobin i l'embrutin sense que ningú els pugui dir res. 

No es pot dur a terme l'acció per dues raons. La 
primera: és de propietat privada. La segona: és 
l'únic accés dels bombers en cas d'incendi. 

141 Col·locació de bandes per reduir la velocitat dels vehicles al rial de Sa Clavella i C/ 
Sant Rafael 

No es poden instal·lar bandes ja que és un 
espai per on baixa aigua al ploure i les bandes 
entorpirien el la circulació de la mateixa. Es 
traspassa al departament corresponent per tal 
que estudiï altres fórmules per solucionar-ho. 

158 Instal·lar bancs des del final de platja Cassà, fins la zona comercial (Caprabo, cines), 
faria molt més senzill anar caminants des d'Arenys fins la zona comercial, a persones 
grans i/o amb problemes de desplaçament: 1 banc a zona Peixos, 1 banc a Seat, 1 
banc abans de la gasolinera, 1 banc zona comercial 

No hi ha espai i seria perillós instal·lar bancs a 
la NII. Està pendent d'un reurbanització que ha 
dur a terme el Ministeri. 

189 Millor il·luminació a la zona de l'estació - per la nit es queda molt fosc. No és competència municipal. Se li trasllada a 
RENFE i a carreteres de l'Estat el suggeriment. 
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2.e - Accions que per la seva tipologia no poden formar part de les obres de millora de l’espai públic a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquestes accions es traslladaran als responsables municipal que pertoqui per la seva valoració. 

Núm Acció Explicació de la valoració 

4 Trasllat de l'Ajuntament de la vila a l'edifici Xifré. Cal destacar la manca d'accessos al que 
tenim. En el cas d'un casament, per persones grans i un llarg etc. 

S'està elaborant el Pla d'Equipaments que 
haurà d'orientar sobre el futur dels seus 
usos. 

5 Pot fer "una conferència del perquè Xifré va construir un hospital. Aquesta pot durar 45 o 
60 minuts. 

Es trasllada al departament corresponent. 

12 Començar a fer de vianants el carrer de l'Església i els dos carrers que hi aboquen L'accés als cotxes ja està limitat. Pendent 
de reurbanitzar. 

21 Dignificació del tram final de la Riera, segons el projecte de la biòloga arenyenca Carme 
Buixalleu, amb les correccions introduïdes (supressió de la barrera central), amb la 
plantació de plantes autòctones para la depuració natural de les aigües residuals. Dins de 
l'àmbit de platges. 

La competència és de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). S'ha parlat amb ells i 
ens han comunicat que és un perill 
col·locar elements que es solidifiquin a la 
sortida de la riera, perquè esdevenen 
obstacles. 

27 Redueixen les voreres on els pàrquings rampes perilloses i les pintures rellisquen. (C/ 
Perera i C/ Sant Antoni.) 

És trasllada als responsables municipals 
per mirar el compliment de la normativa. 

30 Pavimentar el carrer Rial de la Clavella - arreglar el paviment antic. Pel seu cost no es assumible en aquest 
procés. Es trasllada al departament 
corresponent. 

37 Igualar els pàrquings: limitats a hora i mitja o gratis. El del Calisay és diferent que en la 
zona del mercat, per què? Tota la riera igual. 

No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

42 Arreglar espais a la urbanització Port i Mar. S'està treballant en la recepció de la 
urbanització. Un cop recepcionada es 
podrà estudiar què cal arreglar. 

43 Pàrking gratuït per als ciutadans d'Arenys No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

47 Neteja - vigilància per evitar que els gossos embrutin els carrers Aquesta acció ja es dur a terme. Es 
trasllada al servei corresponent. 
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49 Actuar contra el soroll de les motos Regularment es fan controls de soroll de 
les motos, i es sancionen els infractors. 

51 Treure la zona blava de tot arreu No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

55 Quan plou, l'aigua cau dels balcons i s'omplen les voreres d'aigua Afecta a la normativa vigent i es traspassa 
al departament pertinent. 

60 Més aparcaments públics No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

68 Problemes amb l'aparcament. Més zones gratuïtes pels habitants. No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

72 L'aigua de l'aixeta no és bona: hi ha alguna solució per millorar la qualitat? Es trasllada al departament corresponent. 

73 Controlar la recollida de caques de gossos, sobretot al Rial i Bisbe Pasqual (prohibir que 
vagin per la vorera) 

Aquesta acció ja es dur a terme. Es 
trasllada al servei corresponent. 

76 Mini bus per arribar al CAP No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

77 Les llums de pujada del Bareu es canvien de blanques a grogues, ara es veu menys. Per 
què? Si és tema de consum, que ho expliquin per entendre-ho. Ara és massa fosc! 

Es trasllada al departament corresponent. 

78 Error treure lateral a la Riera, hi havia opció d'aparcar i ara passen els tràilers, potser 
dissabtes direcció única. S'ha trucat per ampliar l'explicació: Abans com els cotxes 
aparcaven al mig de la riera i circulaven pels laterals, el trànsit era més fluid. Ara es triga 
molt més en fer un camí curt, ja que t'has d'esperar a que aparquin els cotxes. Prohibir el 
pas de vehicles pesants per la Riera. 

Els vehicles pesants tenen prohibit circular 
per la Riera. Quan algun vehicle 
s'incorpora a la Riera, no hi ha possibilitat 
de fer marxa enrere i ha d'acabar d'arribar 
al final. 

79 Plana del Paraíso s'ha quedat sense aparcament, per què? No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

81 Per arribar al CAP la gent gran ha d'agafar taxi, oferir alguna alternativa: sistema de 
recollida d'usuaris amb furgoneta adaptada. 

No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

82 Ja s'estan trencant les rajoles al carrer Andreu Guri i això que són noves. Cal fer una reparació integral del carrer 
que sobrepassa el pressupost assignat 
per aquest procés. Es trasllada al 
departament corresponent. 
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84 L'aparcament: fer el mateix que a la platja, que els veïns tinguin una prioritat i un preu 
diferent que d'altres usuaris. Que els residents gaudeixin d'aparcaments gratuïts o amb 
altres taxes 

No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

87 Amb el número de marroquins que arriben a Arenys, es podria donar suport municipal a la 
creació d'una escola per aprendre l'àrab, sobretot pels fills dels immigrants que perden 
l'idioma matern. 

Es trasllada al departament corresponent. 

88 Manca aparcament, és molt complicat. A baix a la Riera hi ha lloc per aprofitar-ho, a tot 
arreu s'ha de pagar. No rebem la revista. 

No es objecte d'aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

89 Neteja i els gossos la seva brutícia, Riera Pare Fita sembla tot oblidat. Aquesta acció ja es dur a terme. Es 
trasllada al servei corresponent. 

97 Ja que vivim en una vila que conviu amb el mar i molts gaudim de les platges, els espigons 
i el port durant tot l'any, per què passat l'estiu desapareixen les papereres de les platges? 

Aportació que no es objecte d'aquest 
procés però es trasllada al servei 
corresponent. 

99 Pavimentació del c/ d'en Riera, entre c/ Andreu Guri i c/ d'Avall, sense voreres, tal i com 
està fet el c/ Andreu Guri. És un carrer de força trànsit i la calçada és massa estreta com 
per poder passar-hi a la vegada cotxes i persones sense pujar a les voreres. Les voreres 
actuals són massa estretes com per fer-les servir per cotxets de nens, cadires de rodes, 
etc.; en alguns punts, fins i tot les pròpies persones no hi caben. Per tant, les voreres 
actuals molesten més del que resolen i el carrer seria molt més transitable per tothom 
sense voreres. A més, significaria donar continuïtat a l'obra del mateix tipus ja feta al c/ 
Andreu Guri i apostar per un casc antic més agradable i accessible. 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

100 Sobretot els carrers de la Riera, Antonio Torrent i C/ de la Torre, que millorin el paviment 
en mal estat (rellisca, està vell, etc.) 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

107 Bàsicament escultures en les tres entrades a la vila (que caldria dignificar. Que es noti que 
s’entra a Arenys de Mar) i en places, riera.. (Deixo per una altra ocasió, una actuació 
estètica contundent pel final de la Riera. Arenys també es veu des del mar): L’ajuntament 
tria, per exemple, cinc espais on vol que s’hi instal·lin les cinc millors propostes. Fa la 
convocatòria d’aquesta biennal d’escultura al carrer, publicitant-ho per tots els mitjans. 
Obre un període de dos mesos per rebre projectes, se’n trien cinc (per una comissió 
d’artistes...etc) i se’ls invita a realitzar la seva obra, directament a la plaça-espai on cada 
obra ha estat seleccionada. L’ajuntament es farà càrrec de totes les despeses d’estança 
(màxim una setmana)  i cost dels materials (cercant entre els industrials-tallers locals, o 
espais/instal·lacions municipals un lloc on preparar el materials) poden portar peces i/o 
parts, pre-preparades per facilitar la tasca.  etc.  (Puc desenvolupar aquesta idea si és 

Aportació que no es objecte d'aquest 
procés però es trasllada al servei 
corresponent. 
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triada). L’obra, sigui guanyadora o no, quedarà en propietat del ajuntament, que podrà fer-
ne amb ella el que calgui, excepte les tres guanyadores (tres premis ) que hauran de restar 
en aquell lloc, un mínim de cinc anys, podent-les llavor traslladar, guardar etc. l’ajuntament 
en altres llocs o fer-ne un museu. El primer premi, a mes del cost de la estança i materials, 
es dotarà amb 18.000€, el segon amb, 10.000 i el tercer amb 5.000. Total pressupost 
previst 50.000€ . Poden ser altres quantitats, és clar, més altres/baixes, depenent de la 
qualitat i reconeixement que es vulgui assolir. A premis petits mes oportunitats pels que 
comencen, però, a potser, menys qualitat o no. Cal donar oportunitat als joves artistes i 
ajudar-los. Per promocionar als escultors locals, es podria reservar també un espai, per ser 
executat pel millor projecte local dels que es presentin i dotar-lo també amb un premi que, 
si no es dels tres primers ) tingui, com a accèssit, algun tipus de recompensa que podria 
ser fins i tot, el de abonar-l’hi algun curs de formació... Cal que l’ajuntament, en les seves 
actuacions (col·locació de papereres, senyals, cartells... ho tingui també en compte, no ho 
sol fer). Vocació: fer aquesta proposta cada dos anys, si es que no es vol fer cada any. 

108 La meva proposta alternativa seria: A les tres entrades d’Arenys, Instal·lar tres grans 
vaixells de pesca ( des que van al desguàs), arranjats i condicionats. Instal·lats en unes 
rotondes.  Arenys es vila marinera i port de pesca.   

Aportació que no es objecte d'aquest 
procés però es trasllada al servei 
corresponent. 

109 Al final de la riera una gran escultura multi ús (en tinc el projecte) visible des del mar i/o  
“EL CARLITOS” que caldria construir de nou en  projecte municipal que implicaria als 
mestres d’aixa, escola taller que volgués participar-hi, arenyencs que el podrien 
patrocinar.... Respondré a qualsevol pregunta, dubte o crítica a aquesta proposta. 

És una idea a tenir en compte, que es 
podria incloure en un projecte global de 
instal·lació de peces art a la via pública. 

110 Cal aprofitar i promocionar la capacitat artística dels arenyencs, convocant en aquesta 
primera fase, als vilatans, per tal de que facin propostes de millora estètica de les parets 
mitgeres existents i convidant als botiguers a que decorin les seves persianes (les que es 
puguin i qui vulgui) per tal de que aquestes siguin una mostra d’art, quant llurs establiments 
estan tancats. Es evident que, en el mateix concepte de mimar la estètica i tenint com a 
objecte final, el promocionar Arenys de Mar, fer-lo mes atractiu i punt d’encontre 
d’avantguarda en tots els camps, una de les peces del projecte es aprofitar aquells espais 
que ja son allà, aptes per ser emprats/aprofitats com a aparadors d’art.: L’ajuntament 
cercarà aquelles parets mitgeres que, per la seva ubicació, puguin millorar l’entorn estètic. 
Es posarà en contacte amb la comunitat de propietaris, per tal de demanar-los-hi la 
autorització per fer una actuació d’aquest tipus en les mateixes (instal·lar uns plafons 
pintats,  desmuntables). El tema serà lliure, per afavorir la creativitat. Tanmateix, es triaran 
aquelles persianes de la vila, que puguin ser susceptibles d’actuació, amb col·laboració 
amb els botiguers. PERSIANES:  els botiguers que volguessin, podrien triar-se ells l’autor i 
el tema (sempre lliure) i l’ajuntament els pagaria 1.000€ per l’autor, per col·laborar amb la 
despesa (amb un màxim de 10 persianes any o altres variants) Si els botiguers no trien cap 

Aportació que no es objecte d'aquest 
procés però es trasllada al servei 
corresponent. 
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artista, però volen participar-hi, l’ajuntament faria la convocatòria pels artistes locals, triant 
els  millors projectes, per que plasmin la seva obra, en les persianes restants. La execució 
de la obra, es faria durant el diumenge que es triï, col·laborant l’ajuntament amb materials, 
menjar, logística... PARETS MITGERES:  Les triaria l’ajuntament, sense que impedeixi que 
en altres no triades, la comunitat i/o algú amb la autorització adient, les pinti i/o actuí en 
elles en la forma que es reguli (amb plafons desmuntables, per llavors poder-ne traslladar i 
anar adquirint un fons d’art i donar la oportunitat, al cap de cinc anys com a màxim, de 
desmuntar-les i convocar nou concurs.) Si alguna comunitat i/o ja te el projecte triat, 
l’ajuntament l’hi abonarà nomes el cost dels materials i l’obra restarà propietat del seu 
autor. L’ajuntament farà una convocatòria en la mateixa forma que en les escultures, amb 
les variants que calguin. (Oferirà les mesures de la paret mitgera, estudi dels costos del 
materials i estança ... sempre condicionat a que facin l’obra aquí, tot i que es permeti que 
puguin venir amb plafons dibuixats, preparats... ) Màxim 5 parets mitgeres (per qüestions 
de pressupost). Triar entre cinc projectes, pagar el material i l’estança (màxim una setmana 
). La propietat de la obra i el seu destí: igual que en les escultures. Premi: A part d’abonar 
els materials i/o estança del cinc projectes triats, es donaran tres premis de 200€ per metre 
quadrat (màxim 100m2) pel primer premi. 100€/m2 pel segon i 50€/m2 pel tercer. (Poden 
ser altres quantitats) però cal incentivar la qualitats i tenir en compta el “retorn” pel canvi 
qualitatiu de la vila. 

111 L’ajuntament, des de fa anys, col·labora en una forma o altra amb les FESTES DELS 
CARRERS, destinant uns recursos que, passada la festa, no es visualitzen ni milloren res. 
Cal canviar la tendència. De vegades, el mes difícil es la capacitat de convocatòria de la 
gent. Reunir-los costa, i resulta que, els veïns de determinats carrers, es reuneixen, parlen, 
es mouen... per fer una festa. Si l’ajuntament te l’encert d’aprofitar això podria: Posar unes 
bases mínimes a tenir en compte, per endegar un concurs d’embelliment de carrers (tipus 
de fanals, tipus d’asfalt, jardineres, enllumenat, minusvàlids...). Cada carrer interessat, 
tenint en compte unes bases donades per l’ajuntament i serveis tècnics, d’acord amb una 
planificació global de tota la vila, podria presentar un projecte veïnal de millora del seu 
carrer i l’ajuntament, triant cada any un o dos projectes, comprometre’s a executar-los previ 
pressupostar-los en el primer pressupost que correspongui (o tenir ja un capítol reservat a 
l'efecte) amb el compromís d'executar la obra en el següent exercici. (tinc també 
desenvolupada aquesta idea amb més profunditat). Resultat: d’aquí 5 anys una 
transformació total de la vila. COST: El concurs ( pagar els materials, dibuixos... justificats, 
de qui presenti projectes, amb un màxim de  3.000€ per, màxim 3 projectes de millorar de 
carrers triats dels millors presentats, per tal d’eliminar la presentació d’ esborranys mal 
treballats  (o altres variants). Execució de la obra: dins el pressupost ordinari d’inversions, 
que no afecta a aquesta proposta de col·laboració ciutadana.  

Aportació que no es objecte d'aquest 
procés però es trasllada al servei 
corresponent. 
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113 Contaminació acústica i pol·lució en la N-II: Per fer complir la llei i ordenances que regulen 
aquest impacte, cal fer un estudi dels dos tipus de contaminació, la acústica, durant el dia i 
nit, en que es sobrepassen els decibels legals i la contaminació del aire, amb carbonet dels 
tubs d’escapament que entra a les cases per tot arreu, respirant-lo les persones i plantes 
que tenen sobre seu una làmina de contaminació per carbonet i altres partícules. Proposta: 
fer l’estudi demanat i denunciar aquesta contaminació per tal de que es prenguin mesures. 
N-II per Autopista. 

És competència de l'Estat, tot i que s'està 
treballant per convertir la carretera 
nacional en via urbana, amb la 
incorporació de rotondes, que minoren la 
velocitat. 

114 ESCOLA TALLER: per tal de que dissenyin i es comercialitzin models d’enllumenat públic: 
Llums de Nadal i Festa Major. En lloc de llogar-los, invertir la tendència, crear la escola, 
que els disseny (fent-los mes moderns i amb nova tecnologia), en gaudim i exportem el 
dissenys recuperant inversió.   Fanals, dissenyar-ne uns d’especials, multi ús, que, venent 
el dissenys, ens els fabriquin  a canvi de la patent i/o altres variants. (tinc l’esborrany del 
model). DISSENYAR UN GRAN ESDEVENIMENT ANUAL a l’hivern-tardor que sigui pol 
d’atracció turística. En vaig parlar amb el regidor de consum i turisme. Caldria aprofundir-hi 
ja que ens manca aquest tipus d’atracció. CINQUENA VIA ECONOMICA I SOCIAL. 
Properament faré arribar a tots els grups municipals, un ambiciós projecte (ja n’he parlat 
amb algú del ajuntament) per tals de ser pioners en una proposta que serà notificada, ben 
aviat, arreu del mon. (recisaria per polir-la tècnicament, d’informàtics, que m’ajudessin a 
completar-lo, editar-lo en DVD i fer-lo arribar a tots els centres de decisió i ajuntament, 
telemàticament i massiva). 

Aportació que no es pot tenir en compte 
com objecte d'aquest procés però es 
trasllada al servei corresponent. 

115 Un hotel mínim. (Si no el fa la iniciativa privada, l’ha de fer la publica/mixta) i un alberg. M’hi 
ofereixo a coordinar-ho. L’ajuntament te locals i n’adquirirà altres. Son idonis per aquestes 
propostes.  

S'està elaborant el Pla d'Equipaments que 
haurà d'orientar sobre el futur dels seus 
usos. 

116 Una escola de restauració i alimentació. Tinc el projecte embastat. L’ajuntament te locals i 
n’adquirirà altres. Son idonis per aquestes propostes.  

S'està elaborant el Pla d'Equipaments que 
haurà d'orientar sobre el futur dels seus 
usos. 

117 Un edifici polivalent per a congressos (encara que nomes fos per aprofitar l’excedent de 
BN). L’ajuntament te locals i n’adquirirà altres. Son idonis per aquestes propostes.  

S'està elaborant el Pla d'Equipaments que 
haurà d'orientar sobre el futur dels seus 
usos. 

118 Un centre universitari que, aprofitant les noves ciències i tecnologies, donarien vida a la 
localitat. (Ciències del mar, nous materials, biologia marina....). L’ajuntament te locals i 
n’adquirirà altres. Son idonis per aquestes propostes.  

S'està elaborant el Pla d'Equipaments que 
haurà d'orientar sobre el futur dels seus 
usos. 
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119 Pensant en el Par Güell, tota la plataforma aèria que quedarà sobre els pàrking, podria ser 
ordenada, en forma espectacular, amb balconades, escultures, forjats... amfiteatre per 
esdeveniments al aire lliure (teatre, certàmens, col·loquis, cinema...) tot  en estil............ 
(podem parlar-ne ara que encara hi som a temps??). 

El projecte està tancat i consisteix en 
l'enjardinament a base de diferents 
plantes autòctones. La incorporació 
d'elements artístics, formaria part d'un 
projecte global de la vila, a estudiar. 

120 Asfalt nou, millorar el paviment a partir de la rotonda cap amunt. (Bisbe Vilamateu hauria 
de ser per a vianants (massa estret i cauen les persones per evitar els cotxes) 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

125 Tros d'asfalt Riera, entre l'estació de la parada de bus i Calisay, porta temps sense tocar-
ho. 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

127 Poca accessibilitat pels cotxets en el centre degut a les voreres. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

128 Treure les voreres dels carrers dels centres - millorar el carrer pels cotxes Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

130 Fer un estudi viable per presentar a l'ACA i poder acabar d'una manera ecològica i estètica 
l'últim tram de la Riera quan desemboca al mar. Tenint en compte que les platges son a 
banda i banda del llit de la riera es convenient tenir aquest final en condicions òptimes. 
Juntament amb el treball de la Carme Buxalleu, veure el que s'ha fet a Montcada per 
sanejar el Besòs, i preveure el màxims cabals d'aigua que li cal absorbir 

La competència és de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). S'ha parlat amb ells i 
ens han comunicat que és un perill 
col·locar elements que es solidifiquin a la 
sortida de la riera, perquè esdevenen 
obstacles. 

132 Fa molt fred al darrer pis, fins i tot havent-hi calefacció. (Suposem que fa referència a la 
biblioteca, ja que aquesta butlleta es va recollir a la urna ubicada allà) 

Es trasllada al departament corresponent. 

143 Arreglar el rial del Sapi des de l'alçada del pavelló fins l'autopista, ara mateix no hi poden 
passar ni cotxes, ni persones, fent un passeig que comuniqui amb sa Clavella, ja que hi ha 
molta gent que hi va a passejar. 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

144 Rehabilitació escalinata c/ d'Avall Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 
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148 Depuració natural final Riera (projecte de Carme Buixalleu / Arenys sostenible) La competència és de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). S'ha parlat amb ells i 
ens han comunicat que és un perill 
col·locar elements que es solidifiquin a la 
sortida de la riera, perquè esdevenen 
obstacles. 

154 Pla "Renove" per a entitats caduques (Ateneu, Seràfics) Es trasllada al departament corresponent. 

159 Eliminar les voreres i convertir el carrer Bisbe Català en un carrer de vianants. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

160 Eliminar les voreres i convertir el carrer Bisbe Català en un carrer de vianants. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

162 Posar pivots nous doncs els esfèrics van per terra. (c/ Ample sota Penya Mal Temps (Creu 
Roja) 

Es lliura al departament corresponent per 
la seva valoració 

165 Eliminar les voreres i convertir el carrer Bisbe Català en zona de vianants. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

166 Eliminar les voreres i convertir el carrer Bisbe Català en zona de vianants. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

168 Entre riera Bisbe Pol n. 97, fins a Pare Fita nº3: Soterrament de cables elèctrics i telefònics. 
Comentari: telefònica diu que si l'ajuntament prepara la canonada subterrània no tenen cap 
inconvenient en fer l'arranjament. 

En l'obra nova es preveu la canalització 
subterrània de serveis. Fer-ho a l'obra 
vella té un cost important que també 
afecta als propietaris dels habitatges, que 
tenen l'entrada del corrent elèctric per dalt. 

170 Agilitzar la circulació de vianants/vehicles col·locant als punts de semàfor que ho permetin 
(gairebé tots) 4 globus elèctrics (2 per banda) que funcionin de manera intermitent. 
Evitaríem tant vianants com vehicles fer esperes inútils pel verd/vermell quan gairebé no hi 
ha trànsit. Trucada per aclarir la proposta: Ho ha vist a Londres. Són llums intermitents que 
senyalen que allà hi ha un pas de vianants per tal que els vehicles i els vianants vagin amb 
cura. Per tant proposa eliminar els semàfors per aquest sistema. 

Es trasllada al departament corresponent 
per analitzar la idea. 

172 Voreres de la Plana del Paraíso i Pujada del Vareu són molt estretes. Saber a qui 
correspon donar permís per obrir bars on els gossos poden entrar com hi ha d'altres viles 
que ho tenen. 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 
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173 Utilitzar els diners per una banda per posar escales mecàniques o ascensor, per facilitat 
l'accés al Pla dels Frares. En nom dels veïns de la zona antiga de pla dels Frares. 

S'ha demanat un estudi a la Diputació per 
tal que l'accés amb escales mecàniques 
sigui una realitat. El cost, però, supera 
amb escreix la disponibilitat d'aquest 
procés participatiu. 

174 Asfaltar la zona del Calisay fins la rotonda de la pujada del C/ Olivar, per ser molt lliscant 
quan plou i perillosa tant per a vehicles com vianants. 

Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

182 Tram del final de la Riera (platja), acabament com més natural millor. Hi ha un projecte ja 
presentat molt adequat.  

La competència és de l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA). S'ha parlat amb ells i 
ens han comunicat que és un perill 
col·locar elements que es solidifiquin a la 
sortida de la riera, perquè esdevenen 
obstacles. 

185 Trams d'escales mecàniques pel Xifré. Cost de l'obra proposada massa elevat 
per incloure-la en aquest procés. Es 
trasllada al departament corresponent. 

188 Canvi del super-fanal de la plaça Josep Pinart pels que hi havia abans. És una obra recent i per tal cal amortitzar 
la inversió. Es tindrà en consideració en 
futures remodelacions. 

190 Filtracions d'aigua del pas soterrat de la Riera cap a la platja per les dues parts. (La part on 
hi ha l'ascensor i la part per on passen els cotxes i les persones caminant) 

L'obra excedeix el pressupost destinat a 
aquest procés. Es trasllada al 
departament corresponent. 

195 Un dels llocs més visitats al nostre poble crec que és el cementiri. Intentar millorar tots els 
accessos respecte al tema de neteja i jardineria, que com que sóc veïna d'aquest indret 
crec que no es té la cura que caldria. 

Caldria fer una remodelació integral que 
sobrepassa el pressupost d'aquest 
procés. Es trasllada al departament 
corresponent. 

196 Especial referència al pàrquing del tanatori i també a la zona arranjada per la regidoria de 
Medi Ambient de l'Hort del Bisbe i a tots els voltants del cementiri. No és res costós perquè 
crec que els mitjans es tenen, però només es fan actuacions fortes de cara a l'1 de 
novembre. I la resta de l'any?, el mínim. Gràcies. 

S'ha traslladat el suggeriment a la Brigada 
Municipal perquè ho tingui en compte dins 
la seva planificació del treball. 
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75 Els cotxes no respecten el pas de zebra de la Riera, no es pot creuar el carrer degut a la 
velocitat dels cotxes i el poc respecte als vianants 

La regidoria de Seguretat Ciutadana i 
Prevenció ha estudiat els diferents passos 
de zebra de la població i la manera de fer-
hi adequacions perquè redueixin la 
perillositat. Es trasllada aquest 
suggeriment per tenir-ho en compte. 

83 El Rial no engoleix l'aigua. Després de la canalització de la Riera, hi  
ha pendent la canalització dels rials que hi 
desemboquen.  
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2.f - Aportacions genèriques. 

Núm Acció Explicació de la valoració 

32 Més espais verds Es trasllada al departament corresponent. 

33 Arreglar la platja Es trasllada al departament corresponent. 

36 Netejar millor les platges: treure la sorra quan surt. Netejar altres carrers a banda de la 
riera. 

Tot i que aquesta aportació la hem classificat 
com a genèrica, en alguns aspectes esmentats 
no tenim competència. 

40 Millorar la jardineria pública (exemple Mataró) Es trasllada al departament corresponent. 

41 La decoració de la vila necessita una visió més actual. Es trasllada al departament corresponent. 

45 Posar una mica de flors per fer més bonic Arenys. Es trasllada al departament corresponent. 

46 Netejar més els carrers que no són la Riera Es trasllada al departament corresponent. 
54 Millora de la platja i el carrer de la platja, fer-lo més agradable Es trasllada al departament corresponent. 

56 Carrer Rial de les Canalies (proporcions de les cases: aparcaments) Es trasllada al departament corresponent. 
58 Millorar el paviment de les voreres, arreglar les antigues Es trasllada al departament corresponent. 
64 Acabar tot el que estava començat sense canviar res del que no sigui necessari si no 

és per millorar-ho. No cobrir més la riera - però acabar la part baixa fent-la més 
accessible (tal com era en el primer projecte que va canviar el "primer tripartit", la part 
dreta mirant al mar) 

Es trasllada al departament corresponent. 

90 Augmentar els espais verds a Arenys. Es trasllada al departament corresponent. 
91 Falta al centre a banda de la placeta de l'església un lloc per tal que els petits puguin 

jugar bé. 
Es trasllada al departament corresponent. 

123 Reformar les voreres en les zones més apartades i jardins on hi hagi espais que 
siguin adequats. 

Es trasllada al departament corresponent. 

150 Creació i manteniment de nous parcs públics Es trasllada al departament corresponent. 

153 Protecció del territori i sostenibilitat (totes les regidories) Es trasllada al departament corresponent. 

157 Potenciar la Participació de veïns i entitats Es trasllada al departament corresponent. 

175 La plaça Lloveras està poc aprofitada Es trasllada al departament corresponent. 
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176 La plaça de Sas Palmeres no tenen cap fi Es trasllada al departament corresponent. 

183 Treure senyals de trànsit i posar altres més adients. Hi ha stops que casi ningú 
respecte, a tot el poble. 

Es trasllada al departament corresponent. 

96 Respecte als 170000€ la meva petició es que serveixin per arreglar el tram final de la 
riera (la desembocadura) per tenir-ne millor vista aquest estiu 

La competència és de l'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA).  
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2.g - Accions no classificables segons els criteris anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

Núm Acció Explicació de la valoració 

169 Alguns domicilis encara estem en potència de 125. (Entre Riera Bisbe Pol n. 97, fins a 
Pare Fita n. 3) 

Traslladarem l'observació a la companyia 
elèctrica FECSA_ENDESA 

31 Demana una persona que l'ajudi a casa i que sigui gratuït, ha fet demandes però no li 
reconeixen el dret i no pot més 

Es trasllada al regidor d'Acció Social. 

65 M'interessa treballar a l'Ajuntament No es objecte d'aquest procés. 

122 Autobús de la zona blava No hem entès l'aportació, però la butlleta no 
reflectia cap dada personal per poder posar-
se en contacte i aclarir els dubtes. 

145 Pujar sous guàrdies Es trasllada al departament corresponent. 

146 Pujar sous guàrdies Es trasllada al departament corresponent. 

 


