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1. Introducció 
 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar durant anys anteriors ha treballat en el foment de la 
participació com a mecanisme d’activació i implicació de la ciutadania en les seves polítiques 
locals.  
Després del canvi de mandat hi hagut un impàs per portar a terme les iniciatives de 
participació a la ciutadania fins aquest darrer any 2013.  
 
El govern municipal ha decidit iniciar la cinquena edició del procés participatiu del pressupost 
d’Arenys de Mar a fi de consolidar un model participatiu que s’integra dintre del procés 
d’aprovació del Pressupost General.  
 
En els darrers anys es va realitzar l’experiència del pressupost participatiu, que en una 
primera fase s’orientava a les propostes de millora per Arenys de Mar. Un cop rebudes les 
propostes es derivaven a cada regidoria per ser valorades segons criteris de viabilitat 
econòmica, tècnica i de competència amb l’Ajuntament. I eren les que específicament 
responien a obres de millora i manteniment de l’espai públic, les que s’extreien 
pressupostades, per anar a la fase de votació perquè la ciutadania acabés prioritzant i finalment  
entressin a l’aprovació del pressupost municipal de l’any següent. 

Per elaborar el disseny de cada procés participatiu es va prendre en consideració, especialment 
des de la tercera edició, el marc metodològic del diagnòstic participatiu del Pla director, i la 
valoració global del procés participatiu antecessor, junt amb les recomanacions que va anar 
realitzant la Comissió de Seguiment en el seu moment. 
 

Premisses per a l’elaboració del pressupost participatiu 2014 

Enguany s’ha volgut realitzar el procés participatiu en el marc de l’elaboració del Pla Director 
de Participació Ciutadana i el Pressupost participatiu 2014. De manera que en diem Arenys 

Participa, dins el qual s’hi engloba El Pressupost participatiu 2014 per una banda, i 
l’Observatori de la Participació per una altra, aquest últim amb la finalitat de recavar 
informació per a l’elaboració del Pla de Participació Ciutadana 2013-2017. 

En aquest sentit, dins l’Observatori 2013 s’ha realitzat entrevistes als serveis municipals per 
recavar informació de millora a la Participació Ciutadana, i en concret, per fer propostes al 
Pressupost Participatiu 2014. 
 
Endemés s’ha tingut en compte per a l’elaboració del disseny del procés l’Avaluació dels 
pressupostos participatius 2008-2011 amb la consegüent valoració de la Comissió de 
Seguiment: 

• Es va valorar positivament els pressupostos participatius per la utilitat i l’acostament 
que es fa de les polítiques municipals a la ciutadania 



      Memòria participativa 

4 

 

• La fase de propostes van ser més difícil de visualitzar pel fet que gran part no van 
passat a la fase de votació, ja que només passaven les d’obres i millora de l’espai públic. 

• Aquest tipus de processos és complex ja que requereix la complicitat de totes les 
àrees de l’ajuntament. 

• Durada del procés adequada des del punt de vista de la ciutadania, però per la part 
tècnica no tant ja que es va a contra rellotge. 

• Es percep baixa la participació però si es compara amb la resta de municipis que 
realitzen aquest tipus de processos està dins de la mitjana de Catalunya. 

• Repte de la participació dels més joves. 
 
 
 
 

2. El procés 
 
a) Objectius 

o Acostar la ciutadania a la presa de decisions ampliant la tipologia de propostes de caire 
vinculant. 

o Ampliar la permeabilitat de l’Ajuntament a les opinions i propostes dels veïns i veïnes. 
o Fomentar l’interès de la ciutadania en els afers públics.  

 
Objectius estratègics: 
 

o Augmentar les propostes de qualitat de la ciutadania d’Arenys de Mar. 
o Divulgar el procés participatiu d’una manera didàctica. 
o Promocionar la participació a tota la vila, no només al centre de la Riera. 
o Més claredat i difusió per poder fer les propostes en consonància als criteris. 
o Fomentar el debat ciutadà a la fase de propostes. 
o Més implicació de les pròpies entitats i ciutadania per donar-hi suport. 
o Acostar el procés a la quotidianitat de la ciutadania i de les mateixes entitats. 

 
 
 
b) Pla de Treball:  

Esquema del Procés: 

1a Volta: Fes fins a un total de 5 propostes que poden ser d’aquestes àrees: (Serveis 

Socials, Territori i Planificació, Serveis Generals i Serveis Personals (del 16 de 

setembre al 30 de setembre) 

2a Volta: La Fase intermitja: De classificació i validació de les propostes ciutadanes 

(de l’1 al 18 d’octubre). 

3a Volta: La Votació directa de les propostes. (Del 25 de octubre al 10 de novembre) 

4a volta: Devolució ciutadana. Web municipal, correu electrònic i Ràdio (A partir del 

28 de novembre.) 
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Seguiment del pressupost participatiu durant el procés i l’any 2014. 

 

Metodologia del procés 

S’han incidit en els següents aspectes: 
 

� Continuar treballant en aquest tipus de processos, amb un marc metodològic clar que 
garanteixi la qualitat dels processos participatius i on es defineixin bé les regles del joc i 
se n’especifiquin els límits. 

� Donar oportunitat de participar a tot Arenys de Mar: Desplegament de mitjans 
telemàtics i  dels dispositius de participació al carrer, ampliant-ne els seus horaris. 

� Reforç en la difusió del procés, sobretot en el període de les propostes, i en aquest 
sentit, es presenta com a elements clau el web municipal i la pàgina web de 
Participació, la Ràdio, el correu electrònic i la cartellera municipal. 

� Reforç del protagonisme de les associacions com a puntal de la dinàmica participativa 
que abraça diferents sectors i àmbits representatius de la ciutadania, com també els 
òrgans estables de participació. 

� Reforç de la presència del jovent tant pel fet d’estar informats, com de la seva 
participació. 

 

L’Envergadura del Procés implica que: 

� Els responsables municipals disposin del total de les propostes realitzades per la 
ciutadania en la primera fase abans d’elaborar el pressupost per al 2014. 

� El procés participatiu en el Pressupost s’integri en l’Audiència Pública del Pressupost 
general. 

� S’obre un període perquè la ciutadania faci les seves propostes a les Ordenances 
Fiscals i a les línies generals del Pressupost. 

� Els membres del Ple i la ciutadania disposin dels resultats de les actuacions 
guanyadores de la fase de votació abans que no s’aprovi el pressupost. 

� Les actuacions resultants s’aprovin íntegrament pel Ple del Pressupost General perquè 
es puguin dur a terme l’any 2014. 

 
 
LA NOVETAT DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2014 
 
S’ha volgut anar més enllà del plantejament dels últims processos, pensant en la contingència 
econòmica actual, i en aquest sentit s’ha innovat ja no només en la metodologia, sinó també en 
el contingut propi d’allò en que es pot participar. 

Quant a Metodologia: 
 
S’ha introduït un element de debat amb la finalitat de: 

1. Contribuir a la informació i al debat ciutadà de manera que tothom pugui opinar 
obertament i donar la possibilitat de construir conjuntament propostes de qualitat i 
d’interès públic. 
2. Oferir més canals de proximitat i transparència en l’elaboració de les propostes. 
3. Garantir la reflexió, la informació i el fonament de les propostes. 
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Quant al Contingut: 
 

� NO respon únicament a propostes d’obres de millora i manteniment de l’espai públic, 
sinó a propostes de millora que es vinculen amb els Serveis de l’Ajuntament. 

� AMPLIACIÓ dels criteris de les propostes ciutadanes per anar a votació. 
� Les ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS realitzen propostes que aniran directament a la 

votació. 
 
 
d. La recollida de propostes 
 
S’ha realitzat una campanya de recollida de propostes del 16 de setembre fina al 30 de 
setembre, que ha combinat els elements de divulgació amb els de participació de manera 
complementària incidint en els àmbits de tota la vila i abastant la mostra representativa de tots 
els sectors i perfils de participants. 

Aquesta primera ronda oberta a la participació tenia com a finalitat recollir el conjunt de 
demandes i/o propostes de millora per a la vila, entre les quals seleccionar aquelles que es 
podran incloure en la segona ronda del procés participatiu, segons la seva tipologia i cost. 

 
DEBAT DE LES PROPOSTES 

Així mateix la Regidoria de Participació ha apostat per introduir la novetat del Debat de les 
Propostes, com una plataforma generadora d’idees construïdes conjuntament amb els 
participants a la Taula de Debat.  

 
Quines propostes es poden realitzar:   
 
Es reben fins a 5 propostes per persona corresponents a qualsevol d’aquests serveis 
municipals:  
 

o Serveis Socials: (Salut Pública, Gent Gran, Benestar Social i Família, Nova Ciutadania) 
o Territori i Planificació: (Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis, Mobilitat) 
o Serveis Generals: (Comunicació, Hisenda i Administració General) 
o Serveis Personals: (Cultura i Festes, Educació, Esports, Joventut i Infància, 
o Participació, Cooperació, Igualtat) 
o Promoció Econòmica i Comerç 
o Turisme i Fires 

 
 
Quins criteris de participació: 
 
Es valoren i validen les propostes amb criteris:  
 

• Econòmics: Que no sobrepassin els 150.000€ 
• Tècnicament viables. 
• De competència municipal. 
• Que tinguin un interès públic. 
• Que no estiguin previstes al PAM. 
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Les propostes ciutadanes que reuneixin aquests criteris passen a la següent volta de 
priorització ciutadana amb el pressupost vinculat a cada proposta a votar. 
 
Com participar: (canals de participació) 

o Butlletes de les propostes a les bústies municipals: 
• OAC 
• CC.Calisay 
• Biblioteca 
• Xifré 
• Serveis Socials 
• Mercat municipal 
• Pavelló esportiu 

 
o A través de 34 establiments comercials i de restauració d’Arenys de Mar. 
o Formulari al web municipal: www.arenysdemar.cat i a la pàgina de Participació: 

www.consensus.cat/arenysdemar 
o Correu electrònic: participacio@arenysdemar.cat 
o Debat de les propostes: Dia 26 de setembre a les 19.30h al CC.Calisay 
o Taula a la Plaça Església, davant del CC. Calisay i part alta de la Riera. 
o Consells sectorials 
o Departaments i serveis municipals, als qui es va informar i es van perquè fessin les 

propostes: 
• Promoció Econòmica 
• Esports 
• OAC 
• Benestar Social i Família 
• Urbanisme i Medi Ambient 
• Cultura 
• Turisme 
• Infància i Joventut i Educació 
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Les ACCIONS que s’han realitzat per fomentar la participació han estat les següents: 

1. La Convocatòria: 
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2. L’Audiència Informativa: 
 
El dia 16 d’octubre es va realitzar la presentació oficial al Centre Cultural Calisay de l’Arenys 
Participa amb el Procés participatiu del pressupost 2014. On es va informar de la metodologia 
del procés i les seves novetats.  

 

 

 

En aquest sentit, es va posar l’accent en la novetat de poder incloure a votació propostes no 
només d’urbanisme i de manteniment i millora de l’espai públic sinó també, les de la resta de 
serveis municipals que ofereix l’ajuntament.   

 

2. El formulari web i pàgina web Arenys Participa: 
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2. Desplegament de les bústies de participació: 

Als equipaments i a l’eix comercial i part alta d’Arenys de Mar: total 34 punts de propostes.  

 

3. Taula de propostes al carrer:   
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4. Debat de les propostes: 

L’objectiu de la Taula de debat s’ha plantejat com a manera d’obrir a tothom la possibilitat de 
dir la seva i poder iniciar una reflexió conjunta de les propostes realitzades.  

Es van convocar entitats i ciutadania a través de Ràdio Arenys, cartellera i web. I van participar 
15 membres d’entitats i associacions i veïns/es a títol individual d’Arenys de Mar.  

El periodista Enric Sierra va ser l’encarregat de dirigir i moderar el debat, el qual va obrir un 
torn obert perquè cada persona pugués realitzar-la un per un. 

A resultes del debat es va extreure com les següents reflexions: 

Dues tendències clares en les reflexions dels assistents: Hi ha propostes que són exclusives del 
“totxo”, que són obra pura i dura, i per altra banda, han sorgit les idees socials, que provenen 
de la situació actual que s'està vivint i que les entitats volen d'una manera o d'altre donar-hi 
resposta. 

Per altra banda, aquest espai de la Taula de Debat va donar peu a expressar les necessitats i 
demandes de les entitats. I en aquest sentit es va comentar que fora bo que siguin canalitzades 
per alguna figura dinamitzadora perquè també es puguin ajudar entre elles i no sigui sempre 
l’ajuntament en qui recaigui aquesta tasca. 

I pel que fa a la reflexió com a procés participatiu es va comentar que esdevindrà un mapa de 
les necessitats i demandes del poble i serà un bon indicador per veure si l’Ajutament està 
caminant en la direcció que la ciutadania reclama. I per això, es va manifestar el compromís de 
complir els resultats que sortissin de la votació. 
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e) La valoració de les propostes 

Durant el període de l’1 al 18 d’octubre, l’equip tècnic dels serveis i departaments municipals 
han realitzat la valoració de les propostes segons els criteris de selecció per entrar a la votació:  

• Que el seu pressupost no sobrepassi els 150.000 euros 
• Que siguin actuacions d’interès públic 
• Que siguin tècnicament viables 
• Que l’Ajuntament hi tingui competència 
• Que no estigui previst fer-ho al PAM 

 

Un cop finalitzat el període de recollida d’aportacions, es van derivar a les diferents regidories 
per tal de facilitar-ne l’anàlisi interdepartamental, i tenint en compte a banda dels criteris de 
selecció, els següents paràmetres de classificació: 
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En funció d’aquestes pautes de valoració es van valorar aquelles actuacions que sí podien anar a 
votació i consegüentment pressupostar. 

En aquesta valoració hi ha participat les regidories de Benestar Social i Família, Civisme, 
Infància i Joventut, Educació, Cooperació, Participació Ciutadana, Hisenda, Esports, Urbanisme, 
Medi Ambient, Serveis Municipals, Cultura, Turisme, Promoció Econòmica, Gent Gran, 
Igualtat. 

 
 
f) La votació 

QUINS REQUISITS HI HA PER VOTAR:  

• Ser major de 16 anys.  
• Posar el número de DNI a la butlleta perquè es pugui comprovar la validesa del vot.  
• Estar empadronat a Arenys de Mar.  
• Noms i cognoms.  

DIES DE VOTACIÓ:  
Inici: 25 d'octubre de 2014.  
Finalització: 31 d'octubre de 2014.  
 
 

Classificació segons els següents criteris: 
Acció Assumible: Acció de millora de la vila que, degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic afegit o bé que es valora que ho pot assumir la 
regidoria corresponent. ASSUMIBLE DES DE LA REGIDORIA  A 
Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans d’actuació i/o ordenances municipals, i que 
no passa a la fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-2015 segons el Pla de 
Mandat (PdM). B 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que per la seva tipologia pot 
formar part de la fase de votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ C 
No per raons tècniques: Acció no realitzable per impossibilitat tècnica  D 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per impossibilitat econòmica, atès que 
supera la partida participada. E 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no ser competència municipal F 
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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. G 
Aportació genèrica.  H 
Altres: Accions no classificables segons els criteris anteriors (definició de drets, reflexions 
personals, etc.) I 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei determinat J 
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LLOC ON PODER VOTAR:  
 
A través de les Bústies situades a punts estratègics d’Arenys de Mar: 

▪ Als 34 Establiments comercials, farmàcies i botigues adherides al procés participatiu, 
amb el cartell de les actuacions de l’Arenys Participa! 

▪ Biblioteca Popular P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2. 
▪ Centre Cultural Calisay - Riera del Pare Fita, 31. 

− Espai Jove 
− Participació 
− Cultura 

▪ Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Arenys de Mar – Riera Bisbe 
Pol, 8. 

▪ Edifici Xifré,  c. Auterive, s/n  
▪ Centre d'Atenció Primària, CAP - c. Auterive, s/n  
▪ Serveis Socials, mòduls de Can Nadal – c. Can Nadal, s/n 
▪ Oficina de la Brigada - c. de les Doedes, 23-25. 
▪ Mercat Municipal – Riera Bisbe Pol, 82. 
▪ Poliesportiu – Fondo de les Creus, s/n. 

 
Altres canals de votació: 

▪ Formulari del web municipal: www.arenysdemar.cat   
▪ Taula de davant del Mercat Municipal, Calisay, a la part alta de la Riera i a la Plaça de 

l’Església, divendres tarda i dissabtes al matí del període de votació. 
 
 
Els més joves podreu accedir a participar amb més comoditat també des del mateix Institut i a 
l’Espai Jove. 

COM PUC VEURE LES OBRES:  

• A la cartellera municipal.  
• Al costat de les bústies dels equipaments municipals. 
• Al web municipal: www.arenysdemar.cat i a www.consensus.cat/arenysdemar 

 

QUÈ ES VOTA:  
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Es prioritzen les cinc actuacions de millora que creguis més adients per realitzar a Arenys de 
Mar l’any 2014 i que corresponen a la llista d’actuacions següent: 
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g. Difusió del procés 
 
Aquest any, s’ha fonamentat el procés de difusió en les premisses basades en l’experiència de 
les darreres edicions. S’ha tingut en compte les aportacions al Pla de treball de la Comissió de 
Seguiment, i la valoració general dels anteriors processos, tant pel que fa a la divulgació com en 
la metodologia. s’ha pensat perquè possibiliti l’extensió territorial d’Arenys, l’accés als 
arenyencs i arenyenques a la informació, la col·laboració de les entitats i la major presència 
dels joves; s’ha realitzat la següent estratègia de promoció de la participació sobretot posant 
l’accent en la primera part de les propostes.   

Els elements de difusió de tot el procés han estat els següents:  

o L’Audiència informativa: Contextualització, informació i explicació del procés.  
o El Web municipal: www.arenysdemar.cat: 

• Notícies de la fase de propostes i de la votació.  
• Agenda d’activitats: taula al carrer de les dues fases de participació activa. 

 
o El web de Participació: www.consensus.cat/arenysdemar:  

• Enviament de notícies i convocatòria de la fase de propostes i de la votació, 
agenda del procés. 

o Facebook Ajuntament  
o Facebook Espai Jove  
o Ràdio Arenys 

• Falca del procés 
• Participació en el programa “Tot a l’hora”. 

o Convocatòria als membres de la comissió de seguiment dels anteriors processos, als 
consells sectorials, a les entitats i als departaments de l’ajuntament. 

o La cartellera municipal: cartells audiència informativa, cartell de la fase de propostes, 
cartell de la Taula de propostes, cartell de la fase de votació. 

o Les entrevistes als departaments tècnics municipals. 
o Revista A Tocar Ratlla: Setembre, informació inici procés i novembre, informació dels 

resultats de la votació. 
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3. Resultats de la Participació 

a) Fase de Recollida de propostes 

Els Participants 

TOTAL PERSONES / ENTITATS: 300       
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA PARTICIPANTS 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       



      Memòria participativa 

23 

 

Com es pot veure en els gràfics les dones són les que han participat més en aquest procés, tot 
i que ha quedat bastant igualat el nombre d’homes. Pel que fa a la categoria A: correspon als 
departaments i serveis de l’Ajuntament, en que no s’ha fet distinció per gènere, com tampoc 
per a les entitats, ja que s’entén que no representen persones físiques sinó jurídiques. 

 

TOTAL PROPOSTES:  682   

RESULTATS CLASSIFICACIÓ PROPOSTES  

En funció de la temàtica de cada proposta s’ha derivat a l’àrea municipal que li correspon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b) Fase de valoració 

VALORACIÓ PROPOSTES 

Tenint en compte els paràmetres de valoració s’han pogut classificar en funció de si són 
propostes viables per executar i per tant, anar a la fase de votació, o no. 

En el següent gràfic es reflecteixen la totalitat de les propostes classificades en funció dels 
paràmetres de valoració: 

 

Transversals 
Promoció 
Econòmica 

Turisme i 
Fires 

Serveis 
Personals 

Serveis 
Generals Governació 

Serveis 
Socials 

Territori i 
Planificació Total  

Persones / 
Entitats / 
Serveis 

29 44 18 110 34 16 79 352 682 300 
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Classificació segons els següents criteris: 
Acció Assumible: Acció de millora de la vila que, degut a la petita dimensió, es realitza per l'ajuntament sense 
que suposi un cost econòmic afegit o bé que es valora que ho pot assumir la regidoria corresponent. 
ASSUMIBLE DES DE LA REGIDORIA  A 
Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la fase 
de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-2015 segons el Pla de Mandat (PdM). B 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que per la seva tipologia pot formar part de la fase 
de votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ C 
No per raons tècniques: Acció no realitzable per impossibilitat tècnica  D 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. E 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no ser competència municipal F 
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 actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu coneixement. G 
Aportació genèrica.  H 
Altres: Accions no classificables segons els criteris anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) I 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei determinat J 

CLASSIFICACIO 
PROPOSTES TOTAL % A B C D E F G H I J 

TRANSVERSALS 
ÀREES 29 4,1 0 2 11 0 0 1 11 0 2 2 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 44 6,5 1 9 1 0 0 17 9 I 2 5 

TURISME I FIRES 18 2,7 1 1 1 0 2 0 6 0 0 7 
SERVEIS 
PERSONALS 110 16,2 0 22 27 0 7 3 27 0 4 20 

SERVEIS GENERALS 34 4,9 0 0 0 0 0 4 21 0 9 0 

GOVERNACIÓ 16 2,3 0 2 0 0 0 13 0 0 1 0 

SERVEIS SOCIALS 79 11,6 1 3 4 1 0 8 38 1 3 20 
TERRITORI I 
PLANIFICACIÓ 352 51,7 2 134 116 16 2 10 59 0 3 10 
PERCENTATGE 
CLASSIFICACIO 100 100 1,3 25,5 23,5 2,4 2,4 10,6 21,9 2,1 1,6 8,7 
TOTAL 
CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES 682 100 5 173 160 17 11 56 171 1 24 64 
PERSONES/ 
ENTITATS /SERVEIS 300                       
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Canals de participació: 

1. Biblioteca; 0; 0%

2. Calisay ; 27; 4%
3. OAC; 12; 2%

4. Xifré; 1; 
0%

5. 
CAP; 
0; 0%

6. Serveis Socials; 
0; 0%

7. Oficina Brigada; 0; 
0%

8. Mercat Municipal; 0; 
0%

9. 
Poliesportiu; 

54; 8%

10. Formulari 
web; 33; 5%

11.Correu-e; 
11; 2%

12. Establiments 
comercials; 50; 7%

13. Taula 
de Debat 
; 18; 3%

14. 
Consells; 

0; 0%

15. Entitats; 
3; 0%

16. Línies obertes 
Ràdio; 13; 2%

17. Dinamització 
carrer; 415; 61%

18. Serveis 
Ajuntament; 15; 2%

19. Aula Formació 
Adults; 13; 2%

20. Calisay 
Participació; 17; 2%

 

 

La dinamització al carrer ha estat el canal més participatiu amb el 61%, seguit del Poliesoprtiu 
amb un 8%, i la resta de desplegament de bústies als 29 punts de propostes distribuïts a 
diferents establiments comercials i de restauració, farmàcies de la vila i Ateneu Arenyenc, amb 
un 7%.  El web municipal amb un 5% de les propostes, la Taula de Debat de les Propostes amb 
el 3%, i la resta de proopstes de la resta de canals. 

 

c. Fase de Votació 

Dels 233 vots vàlids la franja d’edat que més ha participat en aquesta fase ha estat la de 36 a 45 
anys que correspon a un 26% dels participants, seguida pel grup dels 46 a 55 anys amb un 19% i 
molt igualats el grup dels 56 a 65 anys amb un 18%. 

Així també, la mitjana del participant és de 48 anys, és a dir, correspon el perfil a una persona 
de mitjana edat. I que si es compara amb el perfil d’edat que més ha votat encara, són persones 
de menor edat: els de 36 a 45 anys. 
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Per bé que si s’observa el gràfic es pot extreure que el perfil de participants del grup més jove 
que va dels 16 als 25 anys i dels 26 als 35 anys tots dos junts sumen un percentatge del 21% 
dels participants. La qual cosa encara denota que manca un xic més d’embranzida en aquest 
col·lectiu perquè acabi de participar plenament. 

 

De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 De 56 a 65 De 66 a 75 De 76 a 85 TOTAL 

12 38 61 45 41 27 9 233 

 

 

 

 

Canals de participació 

Codi urna Canal de participació vots 

1 Bolsos Piany 0 

2 L'Atzara 6 

3 Can Giralt 0 

4 Ferreteria Muñoz 0 

5 Rústic Cafè 4 

6 Bare Nostrum 2 

7 Can Badosa 1 

8 Tallaferro 0 

9 Imfoprint 5 
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10 Can Quintí 0 

11 El Racó del Pí 1 

12 Ma Rosa una mica de tot 1 

13 Restaurant La Cubana 0 

14 Llibreria Doedes 1 

15 Ca La Paulina Supermercat 3 

16 Ca La Manela 2 

17 Can Pons 2 

18 Ariadna 2 3 

19 Fet d'Ara 8 

20 ATENEU 4 

21 CAP 9 

22 OAC 2 

23 BIBLIOTECA 0 

24 CALISAY: CULTURA 58 

25 CALISAY: PARTICIPACIÓ 3 

26 MERCAT MUNICIPAL 6 

27 INTERNET 72 

28 Farmàcia Plaça Església (Dolça Rigola) 2 

29 Farmàcia Lourdes 7 

30 Farmàcia Ballester 2 

31 Farmàcia Reyes Rodríguez  3 

32 Farmàcia Ma Luisa Bertran Serracanta 0 

33 Brigada 2 

34 Dinamització taula  58 

  
267 
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0; 0%

6; 2%

0; 0%

0; 0%

4; 1%

2; 
1%

1; 
0%

0; 
0%

5; 
2%

0; 0%

1; 
0%

1; 0% 0; 0%

1; 
0%

3; 
1%

2; 
1%

2; 1%
3; 1%

8; 3%

4; 
1%

9; 3%
2; 1%

0; 0%

58; 22%

3; 1%

6; 2%

72; 27%
2; 1%

7; 3%2; 
1%

3; 1%

0; 0%

2; 1%
58; 22%

1 Bolsos Piany

2 L'Atzara

3 Can Giralt

4 Ferreteria Muñoz

5 Rústic Cafè

6 Bare Nostrum

7 Can Badosa

8 Tallaferro

9 Imfoprint

10 Can Quintí

11 El Racó del Pí

12 Ma Rosa una mica de tot

13 Restaurant La Cubana

14 Llibreria Doedes

15 Ca La Paulina Supermercat

16 Ca La Manela

17 Can Pons

18 Ariadna 2

19 Fet d'Ara

20 ATENEU

21 CAP

22 OAC

23 BIBLIOTECA

24 CALISAY: CULTURA

25 CALISAY: PARTICIPACIÓ

26 MERCAT MUNICIPAL

27 INTERNET

28 Farmàcia Plaça Església (Dolça Rigola)

29 Farmàcia Lourdes

30 Farmàcia Ballester

31 Farmàcia Reyes Rodríguez

32 Farmàcia Ma Luisa Bertran Serracanta

33 Brigada

34 Dinamització taula

 

 

El canal que ha tingut més índex de participació ha estat el formulari web amb un 27%, seguit 
amb, un empat, la bústia del CC. Calisay i la taula de dinamització amb un22% cada un d’ells. 
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NOMBRE I PERCENTATGE PROPOSTES VOTADES      
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Resultats de la votació: 

ARENYS PARTICIPA! PRESSUPOST PARTICIPATIU 2014: LA VOTACIÓ 
RESULTATS VOTS VALIDATS 

Acció 
núm. 

POSICIÓ 
RÀNQUING  Acció Proposada Pressupost 

NÚM. 
VOTS 

27 1a 
Cursos per a persones aturades i amb risc 
d'exclusió social 

             
5.000,00 €  101 

26 2a 
Cursos per adolescents i per ajudar a cercar un 
futur per als joves 

    
5.000,00 €  84 

31 3a 

Actuacions integrals per afavorir el civisme i la 
convivència ciutadana entorn als animals de 
companyia (pipican, campanyes de sensibilització) 5.500,00 € 81 

2 4a 
Garantir l'accés a la platja Musclera sense 
inundacions al pas soterrani 

30.000,00 
€ 70 

1 5a 
Ampliació i adequació de parcs i places amb 
mobiliari infantil 

18.000,00 
€ 67 

5 6a 
Millora de l'asfalt de carrers que no requereixen 
intervenció en serveis del subsòl 

30.000,00 
€ 63 

9 7a Mobiliari urbà (40 papereres + 15 bancs) 
14.000,00 

€ 56 

25 8a Compra de llibres per la Biblioteca 
                

1.000,00 €  50 

4 9a 

Posar una barana de ferro (als dos cantons del 
carrer) a la baixada de Sant Rafael, per a la gent 
gran dels carrers St. Pere, Bellavista i St. Rafel 

12.000,00 
€ 47 

12 10a 
Camí de terra per dalt del poble per anar al col·legi 
Sinera i l'Escola Bressol Els Colors 

19.500,00 
€ 44 

30 11a 
Més espais i activitats per integrar la gent gran amb 
la jove 

               
1.000,00 €  43 

 
 

TOTAL EUROS ACUMULATS GUANYADORES 

        
141.000,00 

€    

13 12a 
Asfaltat de la baixada de Lourdes i instal·lació d'un 
nou Pas de vianants de ressalt 

24.000,00 
€ 39 

      
165.000,00 

€   

11 13a 
Compra vehicle per reforç de la neteja viària. 
Màquina per netejar voreres 

80.000,00 
€ 37 

16 14a Urbanitzar el carrer Doedes 

              
69.000,00 

€  34 

17 15a 
Creació i insonorització d'un espai per a 
l'experimentació d'arts escèniques 

              
30.000,00 

€  30 
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14 16a 
Posar asfalt uniforme al carrer Antoni Torrent i 
treure les voreres 

              
82.500,00 

€  22 

10 17a Compra baldejadora i vehicle 
16.000,00 

€ 21 

7 18a a Arranjament del carrer st. Pere 
11.000,00 

€ 18 

6 18a b Arreglar el tros estret del carrer Anselm Clavé 6.900,00 € 18 

19 18a c 
Material per festes: Compra de 400 cadires de 
polipilè i 42 taules de fusta + 4 carros 

           
13.196,26 

€  18 

28 19a Compra i instal·lació de carpa envelat (800m2) 
47.000,00 

€ 17 

15 20a a 
Carrer de les Escolàpies fer el paviment uniforme i 
sense voreres 

           
60.000,00 

€  15 

21 20a b 
Millora de les instal·lacions elèctriques per actes 
lúdics a la plaça de l'Esglèsia 

             
2.631,25 €  15 

22 21a c Pista de BMX (bicicross)  

           
19.965,00 

€  15 

8 22a a Adequació del paviment del carrer Bonaire 
10.000,00 

€ 13 

29 22a b Compra de 10 carpes  per a fires 700,00 € 13 

18 23a 
Servei de canguratge pels pares i mares que vulguin 
assistir a actes organitzats per l'ajuntament 

                
616,00 €  11 

3 24a a Remodelació de l'arbrat de la Plaça Bellavista 
15.000,00 

€ 8 

24 24a b Arreglar la Sala Lloveras per a exposicions 

           
20.000,00 

€  8 

20 25a a 
Canvi del sistema d'il·luminació de les exposicions 
del CC. Calisay 

           
12.952,50 

€  5 

23 25a b Concurs cartells per Sant Zenon 
                

600,00 €  5 

Total euros 
acumulats 

 

                   
969.061,01 

€  
 

VOTS VALIDS 233 

TOTAL VOTS 267 
 

DNIS NO VALIDATS 

NO PADRÓ 19 
 

MÉS D'UN VOT 11 
 

SENSE IDENTIFICAR 4 
 

TOTAL NO PASSEN LA VALIDACIÓ 34 12,73% 

 
86,14% 
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Com es pot observar en el gràfic les tres actuacions a destacar quant a percentatge de 
propostes que han passat a votació: 

Un 28% han estat les relacionades amb la neteja, seguides de les actuacions que es refereixen 
al civisme i als espais reservats per a gossos amb un 16%. A continuació amb un 9% les 
actuacions que fan referència a *carrers que no requereixen intervenció en el subsòl. 

*I en aquest sentit cal destacar que el total del gruix de propostes que s’han recollit i que es 
relacionen amb carrers, ha estat més alt, ja que no s’ha comptabilitat en aquest apartat les 
específiques de carrers que també han sortit a votació. En total sumen un 11% de les 
propostes suggerides a votació: 

Paviment carrer Bonaire: 1% 
Arranjament carrer Anselm Clavé: 2% 
Barana ferro carrer Sant Rafael, Sant Pere i Bellavista: 1% 
Carrer Sant Pere: 2% 
Paviment carrer Bonaire: 1% 
Asfaltat de la baixada de Lourdes i instal·lació d’un nou pas de vianants de ressalt: 1% 
Carrer de les Escolàpies, paviment i treure voreres: 1% 
Urbanitzar el carrer de les Doedes: 2% 

 

Aquestes sumades a les anteriors fan un total d’un 20% de les actuacions suggerides a votació 
fan referència a arranjament de carrers.  

Els resultats de la participació quant a nombre total de persones ha estat gairebé un 2% de la 
població arenyenca. Tot i que si es mira des del punt de vista del cens electoral aquest 
percentatge comparativament puja. Com es pot observar en el quadre d’IDESCAT referent al 
cens electoral del 2011 és 11.105, i el percentatge de participació va ser d’un 52%, que 
representen en xifres naturals 5.875 persones:  
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La qual cosa traslladada al procés participatiu del pressupost representa un 2,4% de la 
participació dels electors. Entenem que potser no es pot comparar del tot aquestes xifres, ja 
que actualment no s’han actualitzat les llistes del cens electoral a l’any en que s’ha realitzat el 
procés participatiu. I que també, s’ha de comptar que a la fase de votació podien votar els i les 
joves majors de 16 anys.  

 

c. Comparativa anteriors processos: 

 

Aquest és el resultat comparatiu de la resta d’edicions en el període de propostes 
ciutadanes: 

 

Com es pot observar el Pressupost 2010 va ser el que més propostes va recollir (835) i més 
persones (butlletes 475) va participar. Aquest s’explica perquè es van sumar esforços tècnics i 
materials, sobretot per l’embranzida que ja es portava de les dues anteriors edicions, on la 
ciutadania ja esatava avesada a participar-hi. 

 

Pel que fa a l’espai o canals de propostes i el número de propostes: 

FASE DE PROPOSTES 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Espais de 
propostes 

24 27 27 28 34 

Número de 
propostes 

198 214 835 673 682 
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Resultat comparatiu Fase de Votació 

 

FASE DE VOTACIÓ 

 2008 2009 2010 2011 2014 

Espais de votació 24 27 27 28 34 

Vots emesos 344 379 644 660 267 

Vots vàlids 317 353 588 595 233 

 

 

 

4. Valoració i Reptes de futur 

 

Enguany ha estat un resultat força positiu, donades les circumstàncies de l’impas de dos anys 
sense procés participatiu que refreda la inèrcia participativa, i potser per la desafecció de la 
ciutadania davant el fet que hi ha algunes actuacions que no s’han acabat de realitzar, fet que tal 
volta ha empobrit la visibilització positiva del procés participatiu. 

Ara bé, com a tret a destacar d’aquest any, i a diferència dels anys anteriors, s’ha produït una 
valuosa novetat: i és que l’Ajuntament ha apostat per obrir a la fase vinculant les 
actuacions que pot oferir la resta de serveis municipals que pot oferir l’ajuntament, a banda 
de les inversions d’espai públic.  

Una altra valoració del procés d’aquest any és l’augment dels punts de participació a les 
dues fases del procés, tant de la proposta, com en el moment de la votació:  

- L’augment de la franja horària i dels punts de la taula al carrer informativa i de recepció 
de propostes i vots. En comptes de realitzar-la solament en dissabtes al matí, s’ha 
optat per obrir-ho als divendres tarda també, i no només al davant del Calisay o del 
Mercat municipal, sinó també a la Plaça de l’Església. 

- La Taula de propostes, que ha garantit la reflexió conjunta dels participants en les 
necessitats i demandes plantejades. 

Aquests fet ha proporcionat el caire de proximitat a la ciutadania aportant més informació 
directa i personalitzada i garantint una participació amb més coneixement de causa. 
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El procés participatiu té diversos reptes d’aquí endavant per anar millorant i afiançar-lo com a 
procés participatiu del poble. 

Planificar un calendari del procés integrat amb el procés d’aprovació del Pressupost General. 

Aconseguir un espai de seguiment definit del procés, i perquè no, de la participació d’Arenys 
de Mar.  

Aconseguir executar les 11 actuacions que s’han votat com a prioritàries per al 2014. 

Trobar altres espais de trobada i de participació que creïn proximitat i impliquin la ciutadania 
en les polítiques locals. És a dir, en com es tradueixen els serveis de l’ajuntament vers la 
ciutadania. Això és: espais com els que ja es disposen: consells sectorials i altres de nova 
creació per al procés a banda de la necessària Comissió de Seguiment. 

Reforçar la difusió i per ende, la informació participativa. Això passa per reforçar tots els 
canals, inclosos els consells que aquest any han servit únicament com a títol informatiu. 

Reforçar la coordinació dels canals interns de l’ajuntament per garantir l’eficiència en la 
planificació del procés i especialment en la que són protagonistes els serveis municipals, que és 
en la valoració de les propostes. 

  

 

5. Agraïments  

Els resultats d’aquest procés no hagueren estat els mateixos sense la participació i 
col·laboració de: 

- Enric Sierra 
- Ràdio Arenys 

 

Les entitats: 

- UBICA 
- ATENEU 
- SERÀFICS 
- APRESA 
- Aula d’Extensió Universitària 
- AMPA Sinera 
- AV. Sagrada Família 
- Associació de Puntaires 
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Els establiments comercials i de restauració: 

- Bacallà Montse Saurí Roig 
- L’Atzara 
- Bolsos Piany 
- Urban Esport  
- Can Giralt 
- Ferreteria Muñoz 
- Rústic Cafè  
- Bare Nostrum 
- Open Sport Cafè 
- Can Badosa 
- Infoprint 
- Can Quintí, carrer de la Torre 

- El Racó del Pí 
- Ma Rosa, Una Mica de Tot. C. Barcelona, 3-5  
- Llibreria Doedes 
- Ca la Paulina 
- Ca la Manela 
- Can Pons 
- Ariadna 2 
- Fet d’Ara 
- Farmàcia Dolça Rigola Garrofe  
- Farmàcia de Lourdes  
- Farmàcia Mare Paula 
- Elizabeth Reyes Rodríguez 
- Isabel Bertran Fita 
- Maria Luisa Bertran Serracanta 
- El Mercat Municipal  

 

- El CAP d’Arenys de Mar 

Els consells municipals: 

- Consell de les Dones 

- Consell Escolar Municipal 

- L’Aula de Formació d’Adults 
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6. Fitxa tècnica 

Ajuntament d’Arenys de Mar 

Estanislau Fors i Garcia, Alcalde 
 

Susanna Mir Julià, Regidora d’Infància i Joventut 
Soraya Real Iglesias, Regidora de Benestar Social i Família, Sanitat i Salut Pública 

Roman Pascual Rodríguez, Regidor de Turisme i Consum 
Joan Miquel Llodrà Nogueras, Regidor de Cultura 

Juan José Almansa Aragón, Regidor de Brigada i Esports 
RamonVinyes Vilà, Regidor d’Hisenda 

Maribel Illescas Sánchez, Regidora de Gent Gran, Nova Ciutadania, Igualtat, 
Civisme, Participació Ciutadana i Cooperació 

Santi Fontbona, Regidor d’Urbanisme i Medi Ambient 
Belén Quintero Aragón, Regidora de Governació i Mobilitat 

Lorena Estrada Ocaña, Regidora de Comunicació 
Alex Acero Xerta, Regidor de Promoció Econòmica 

 
Marc Vidal Planet, Cap de Premsa 

Enric Castelló, Cap de Territori i Planificació 
Inès Castelló, Cap de Medi Ambient 

Enric Pera, Tècnic de Cultura 
Helena Saurí Mora, Tècnica de Joventut 

Assumpció Canals Lience, Administrativa d’Educació 
Pilar Soler, Professora Aula de Formació d’Adults 

Cristina Saragossa, Aula de Formació d’Adults 
Montse Altès Dias, Coordinadora Serveis Socials 

Equip Serveis Socials 
Sebastià Gorriz, Cap de la Policia Municipal 

Joan Ramírez Ruíz, Tècnic d’Esports 
Joan Pascual, Cap de la Brigada 

Pere Matabosch Poch, Tècnic d’Urbanisme 
Meritxell Mas Bonastre, Tècnica de Turisme i Fires 

Laura Espinasa Martori, Tècnica de Participació 
 

Col·laboració procés participatiu 
AGILITZA, SL. 
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7. Annexos 

a) Devolució Ciutadana: 

 

Benvolgut/benvolguda, 
 
 
El mes de setembre vàrem iniciar una recollida de propostes sobre les millores que 
caldria fer a Arenys de Mar durant el 2014, i has estat una de les 300 persones que 
han participat activament fent les 682 propostes realitzades per la ciutadania. 
 
És per això que en primer lloc volem agrair el teu interès per millorar la teva 
vila.  
 
Un cop rebudes les propostes i analitzades pels serveis de l’Ajuntament, et posem al 
corrent dels resultats de la teva participació en el procés a la fase de propostes.  
En el quadre annexat es reflecteixen els criteris de classificació i quina ha estat la 
destinació de la teva proposta. 
 
Endemés al final del document et recordem quin ha estat el resultat de la 
participació a la fase de votació. 
 
 
Gràcies pel teu interès i col·laboració.  
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b) Classificació de les propostes 

PROPOSTES TRANSVERSALS 

ID persona/                                                                                                  
associació 

Proposta Acció Proposada 

 
Criteris 

Resposta 
 

Explicació Valoració 
 

9 677 
Reforç escolar per a famílies que no poden 
assumir el cost G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

56 116 
Millorar la neteja i campanya cívica per les caques 
de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

68 144 Campanya per promoure la integració cultural G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

80 173 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

86 193 
Més festes de convivència per fomentar la 
interculturalitat B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels 
plans d’actuació i/o ordenances municipals, i que 
no passa a la fase de votació atès que està 
previst fer-ho durant 2014-2015 segons el Pla de 
Mandat (PdM). 

87 197 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

89 203 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

91 208 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes. Crear pipicans. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

149 346 
Facilitar l'accès al CAP com una escala mecànica o 
ascensor des dels jardins Xifré G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

183 403 

Neteja dels sorralls dels parcs infantils i vigilància 
de presència de persones fumant, portant gossos 
o consumint begudes alcohòliques C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

122 286 

Ajuts econòmics a les famílies amb membres a 
l'atur 

G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
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pertoqui per al seu coneixement. 

206 464 
Més espais i activitats per integrar la gent gran 
amb la jove C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

206 465 Obrir la pista del Cassà al públic com Mare Paula F 
El Cassà no és un espai municipal i cal destinar 
molts recursos per poder-ne fer bon ús.  

211 475 Plataforma de la Hipoteca com a Arenys de Munt I 

Altres: Accions no classificables segons els 
criteris anteriors (definició de drets, reflexions 
personals, etc.) 

221 493 

La gent que està vivint aquí i són joves oferir-los 
feina perquè hi ha moltes coses a fer, 
escombrar...als joves sobretot. B 

Dins el marc Pla Local de Joventut es vol 
treballar en respostes TET.  

225 497 Ajuts a famílies per les escoles G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. A Serveis 
Socials 

230 509 Cursos de formació C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

240 530 
Cursos per adolescents i per ajudar a cercar un 
futur per als joves C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

244 538 
Més prioritat a persones de risc (minusvàl·lids en 
atur) C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

247 548 
Eix comercial peatonal amb més varietat de 
botigues G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

248 551 
Eix comercial peatonal amb més varietat de 
botigues G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

258 579 Adeqüació dels fons documentals d'entitats G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

65 137 Posar fibra òptica a tot el municipi 

G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement.  

195 436 
Senyalitzar les entrades del pobles amb rétols amb 
"Arenys de Mar, Sinera i Salvador Espriu" G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement.  
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122 286 
Ajuts econòmics a les famílies amb membres a 
l'atur 

G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement.  

270 610 
Ajudes per a la gent gran pugui anar a la piscina i 
gimnàs J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat 

280 627 

Benestar social: familia, ajudes a la gent gran, 
acompanyament assistència i atenció a les dones, 
igualtat d'oportinitats,... J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat 

290 652 

Parlar amb les protectores d'animals per realitzar 
alguna fira per afavorir adopcions i també 
concienciar sobre la tinença d'animals. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

295 664 

Caldria destinar aquests diners del pressupost 
participatiu a accions o competències que no són 
pròpies de l'ajuntament però que degut ala crisi 
des de l'administració local se li ha de donar 
resposta, i atendre les situacions d'emergència que 
viuen les persones del poble. G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

295 665 

Cal arreglar la última rampa del Xifré per millorar 
l'accessibilitat al CAP de les persones amb 
mobilitat reduïda G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar 
part de les actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

ID persona/                                                                                                                         
associació 

Proposta Acció Proposada 

 
Criteris 

Resposta 
 

Explicació Valoració 
 

6 11 
Convocar 20 plans d'ocupació per a 20 persones 
durant sis mesos 

F 
No per raons competencials. Acció no 
realitzable per no ser competència municipal. Els 
plans d'ocupació és una subvenció del SOC. 

10 26 Tenir oficina del SOC a Arenys de Mar F 
No per raons competencials. Acció no 
realitzable per no ser competència municipal. Els 
plans d'ocupació és una subvenció del SOC. 

10 28 Tenir més tendes comercials tipus Berska F 
No per raons competencials. Acció no 
realitzable per no ser competència municipal. Els 
plans d'ocupació és una subvenció del SOC. 

10 29 Tenda de tattos F 
No per raons competencials. Acció no 
realitzable per no ser competència municipal. Els 
plans d'ocupació és una subvenció del SOC. 

10 30 Casino F 
No per raons competencials. Acció no 
realitzable per no ser competència municipal. Els 
plans d'ocupació és una subvenció del SOC. 

39 80 
Foment, programa i estratègia vers el 
cooperativisme, tant productiu com de serveis i 
consum 

A 

Acció Assumible: Acció de millora de la vila que, 
degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic 
afegit o bé que es valora que ho pot assumir la 
regidoria corresponent. ASSUMIBLE DES DE LA 
REGIDORIA. El futur viver d'empreses està 
enfocat en cooperatives, però fins al 2015 no 
creiem que estigui operatiu. També està previst 
aquest any vinent realitzar un hort urbà de caire 
ecològic. 
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58 123 Més tendes de roba juvenil F No competència Ajuntament 

61 130 Botigues de roba juvenil F No competència Ajuntament 

62 132 Lloger de patinets d'aigua a la platja durant l'estiu B ja està contemplat per al 2014 

62 133 Més tendes de roba juvenil F No competència Ajuntament 

62 134 Botigues de xuxes al centre del municipi F No competència Ajuntament 

65 139 
Adaptar i formar els restaurants per adaptar els 
seus menús per a persones celíaques 

F No competència Ajuntament 

69 148 
Mitjans per aprofitar el menjar fresc sobrant dels 
comerços 

F No competència Ajuntament 

89 204 Millorar el mercat municipal i l'accès. B 
Hi ha un projecte de remodelació del mercat 
valorat en 5-6m € 

92 211 Fer un hotel al poble G No hi ha inversors interessats 

92 212 Tendes de roba juvenil F No competència Ajuntament 

94 218 Discoteques per a joves de 14-16 anys F No competència Ajuntament 

94 219 Posar un hotel per general turisme i feina als joves G No hi ha inversors interessats 

95 222 Fer un hotel al poble G No hi ha inversors interessats 

103 242 Fires i comerç obert el diumenge J 
Fires: turisme i comerç el diumenge, hem de ser 
municipi turístic 

110 261 Prioritzar ajudes de promoció econòmica G Les ajudes no són de l'Ajuntament, sinó del SOC 

114 269 Promocionar establiments hotelers G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà 
totes les facilitats però depèn d’inversors privats 

136 318 
Netejar la riera quant acaba el mercat dels 
dissabtes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

144 338 Centre comercial més actiu G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
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trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

181 397 
Creació d'una incubadora d'empreses (idees) 
innovadores enfocada als menors de 30 anys 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un 
viver d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la 
reforma és de 300,000 € 

181 398 
Servei de gestoria i informació gratuïta per a gent 
sense recursos menors de 25 anys 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Des de la regidoria es dóna 
orientació laboral i d'autoempresa 

184 408 Publicitar les fires i el comerç fora d'Arenys J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Turisme 

195 435 Crear escola d'oficis per a joves aturats F Depen de la subvenció del SOC 

197 446 
Promocionar la plaça del mercat com a bé cultural 
d'Arenys de Mar 

J 
Es realitzen activitats de promoció amb un cost 
aprox, de 3,000 € 

196 441 
Promocionar la plaça del mercat com a bé cultural 
d'Arenys de Mar J 

Es realitzen activitats de promoció amb un cost 
aprox, de 3,000 € 

212 479 Casa d'Oficis perquè no estiguin al carrer els joves F Depen de la subvenció del SOC 

214 482 
Agafar la gent aturada del poble i que no agafin 
subcontractes de fora 

F No competència Ajuntament 

236 522 
Repartir el Mercat setmanal del dissabte per 
zones: roba, menjar, altres 

G S'està estudiant. 

239 529 
Programes pels joves perquè puguin aprendre 
oficis:Casa d'Oficis 

F Depen de la subvenció del SOC 

249 552 
Habilitar un espai homologat per poder fer cursos 
de formació ocupacional 

B 
Durant l'any 2014 es durà a terme la 
homologació d'aules per poder fer cursos 
subvencionats pel SOC 

252 558 
Organitzar campanyes a favor de la producció 
local de consum d'aliments ecològics 

B 
A partir de novembre es realitzarà1 dissabte al 
mes un mercat de productes de proximitat i 
ecològics a la part alta de la riera 

252 560 
Fomentar economia local de serveis basades en la 
cultura de programari lliure i coneixement lliures 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

252 561 
Promoure la creació d'autoocupació: vivers 
d'empresa, Fablab, espai hachk, microfactoria, 
hub,... 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un 
viver d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la 
reforma és de 300,000 € 

253 566 
Promoure la creació d'autoocupació: vivers 
d'empresa, Fablab, espai hachk, microfactoria, 
hub,... 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un 
viver d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la 
reforma és de 300,000 € 

254 570 Mercat del dissabte a la part alta de la Riera B 
A partir de novembre es realitza1 dissabte al 
mes un mercat de productes de proximitat i 
ecològics a la part alta de la riera 

255 574 Ubicar el mercat dels dissabtes més junt i cèntric B S'està estudiant. 

260 585 Prioritzar Promoció Econòmica I 
Altres: Accions no classificables segons els 

criteris anteriors (definició de drets, reflexions 



      Memòria participativa 

45 

 

personals, etc.) 

261 590 Prioritzar Promoció Econòmica I 

Altres: Accions no classificables segons els 

criteris anteriors (definició de drets, reflexions 

personals, etc.) 

280 630 Oferta hotelera al municipi G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà 
totes les facilitats però depèn d’inversors privats 

 

 
 
 
TURISME I FIRES 

 
 

ID persona/                                                                                                                  
associació 

Proposta Acció Proposada 

 
Criteris 

Resposta 
 

Explicació Valoració 
 

42 86 

Creació d'una àrea d'autocaravanes (en 
col·laboració amb la Diputació) pel buidatge 
d'aigues grisses i càrrega d'aigua neta i buidatge 
d'aigues negres. No hi ha cap en tota la provincia 
iaixò pot atruare un tipus de turista rodats i amant 
i respectuòs amb l'entorn G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement.. Ho tindrem en compte com a futur 
projecte. 

77 164 Firetes cada diumenge J 
 Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Actualment ja es fa 

77 165 Fira del Bolet 

 G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Bona idea, ho tindrem en compte 
els propers anys 

108 255 Promocionar el turisme J 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Actualment ja es fa 

151 354 
Impuls a una seriosa política hotelera, ja que 
portaria millora turisme a la zona J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Estem a la recerca d’inversors 
privats, buscant hotels de qualitat per la vila 
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185 412 Posar més recursos a les fires que ja es fan J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Enguany s’ha incrementat la 
partida econòmica de la regidoria 

190 424 Fer un alberg G 

 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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Estem a la recerca d’inversors 
privats 

192 429 Compra de carpes 

A 

 Acció Assumible: Acció de millora de la vila que, 
degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic 
afegit o bé que es valora que ho pot assumir la 
regidoria corresponent. Assumible des de la 
Regidoria. Es tindrà en compte, doncs calen noves 
carpes 

193 431 Fomentar el turisme 

 J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Actualment ja es fa, es fan 
accions per tal de millorar les experiències a 
l’oficina de turisme amb la creació de nous 
productes turístics, noves aplicacions de les TIC  i 
també la recent adhesió al certificat de qualitat 
turística SICTED. 

198 450 Suport a les fires de la Riera J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Actualment ja es fa, es fan 
accions per tal de millorar les experiències a 
l’oficina de turisme amb la creació de nous 
productes turístics, noves aplicacions de les TIC  i 
també la recent adhesió al certificat de qualitat 
turística SICTED. 

199 454 Augment de les fires al voltant del Calisay B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no 
passa a la fase de votació atès que està previst fer-
ho durant 2014-2015 segons el Pla de Mandat 
(PdM). Pel 2014 està previst continuar les fires en 
aquest entorn i també en altres 

206 467 Una fira sobre el mar E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable 
per impossibilitat econòmica, atès que supera la 
partida participada. Actualment inviable 
econòmicament 

211 477 

Obrir hotels i/o hostals, perquè no hi ha lloc 
perquè hospedar-se és díficil. Volien convertir el 
Xifré en un alberg, i s'hauria de tirar endavant. 

 

 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 

234 514 Portar el Xifré l'alberg antic G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 
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244 541 
Més dinamisme al negoci local (Fira del comerç 
local i no tantes fira de fora). G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Estem disposats però és difícil fer 
sortir al carrer el comerç local en general 

246 545 El carrilet pels caps de setmana E 
Inviable econòmicament poder-lo contractar tot 
l'any. Es posarà per temporada d’estiu 

253 563 
Fer més visible la diversitat del municipi en les 
diferents activitats J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Es segueix una política de 
segmentació turística, per fer visibles diferents 
àmbits i atractius de la vila 

268 604 
Donar una imatge de poble entregat al turista 
(carrers més nets, platges,...) C 

Es treballa en aquest sentit a nivell turístic. I a 
nivell de neteja aquesta actuació ha entrat a la 
llista de votació. 

 
 
 

PROPOSTES SERVEIS PERSONALS 

ID persona/                                                                                                                  
associació 

Proposta Acció Proposada 

Codi 
Criteris 

valoració Valoració Resposta 

189 

421 Priorització als serveis Personals I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

9 

675 
Creació d'uns boxes habilitats per espai musical 
d'assaig (per a joves) C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

13 

41 Casal per a joves C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial.  

14 

42 Casal de joves C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial. 

15 

43 
Casal de joves (bucs d'assaig, sala per concerts, 
etc.) C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial. 

16 

44 Concerts Punk G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Dins la diversitat d'activitats 
organitzades pels joves tant en Barraques com en altres, 
hi ha cabuda per tots els estils de música sota la seva 
decisió.  
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58 

122 Concerts de música juvenil  E 

Els concerts van subjectes a normatives que regulen uns 
mínims de seguretat. Afegint-li les necessitats tècniques 
perquè siguin uns bons concerts, el cost dels músics... 
Tenen un cost que la regidoria de joventut no pot 
assumir si volem treballar amb altres projectes.  

90 

206 
Fer els casals d'estiu, setmana santa i Nadal més 
assequibles J 

Creiem que l'oferta del casal d'estiu i del parc de nadal ja 
cobreix aquesta necessitat amb uns preus ajustats i part 
subvencionada des del mateix ajuntament.  

110 

260 Prioritzar ajudes a la -infancia i joventut H  Aportació genèrica 

120 

283 Espais infantils i activitats a l'estiu J 

Creiem que l'oferta del casal d'estiu i del parc de nadal ja 
cobreix aquesta necessitat amb uns preus ajustats i part 
subvencionada des del mateix ajuntament.  

144 

337 Més locals per a joves de 16 anys G 
L'Espai Jove és per a joves de 16 anys i no venen ni en 
fan ús.  

196 

440 Induir als joves a fer coses pel poble G 
Creiem que treballem per buscar la col·laboració i 
participació dels i les joves.  

197 

445 Induir als joves a fer coses pel poble G 
Creiem que treballem per buscar la col·laboració i 
participació dels i les joves. 

206 

466 Que barraques siguin per tothom!! J 
No entenem la demanda. Creiem que ja es traballa 
perquè siguin per tothom.  

212 

478 
Més espais al carrer pels joves perquè 
s'entretinguin B 

Espais d'entreteniment? Creiem que cal especificar una 
mica més. Si només parlem d'espais, creiem que 
disposem de moltes places i parcs. 

231 

511 Un saltimbanquin en un local per a nens G 
Creiem que hi ha coses més necessàries que pot fer 
l'ajuntament.  

236 

520 A la placeta no es pot jugar a pilota.  B 
Creiem que si s'aposta pels patis oberts, aquesta 
necessitat la tindrem coberta.  

239 

527 

Ampliar els serveis educatius, música per a la 
canalla, esports, joventut, programes per joventut. 
Programes pels joves sobretot pels que tenen 
problemes  G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

250 

553 Bucs de creació musical C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

281 

633 

Obrir l'espai jove a nens de 6-12 anys per ajudar 
amb els estudis gracies a la col·laboració d'altres 
adolescents F 

No és competència de l'ajuntament i no es poden 
duplicar serveis que ja ofereixen algunes entitats. 

284 

639 Més espais per jugar els nens C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

298 

672 

Fa una reflexió personal sobre els pressupostos 
participatius: creu que són una trampa, perquè 
poden sorgir grups de pressió i llavors la proposta 
que sorgeixi no beneficia al municipi ni té un 
interès general. D'altra banda creu que la quantitat 
de diners és poca i que la qüestió a decidir és: Què 
volem per Arenys J 

Aquest tema s'ha previst amb la programació de la fase 
de propostes distribuïnt a diferents canals la participació: 
equipaments, web, debat ciutadà, informació i recollida 
de les proposestes al carrer. I a més, aquest any es 
preveu introduir a part de les actuacions d'espai públic, 
les dàmbit més social, cultural, juvenil, etc. 
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1 

1 
Cursos gratuïts d'idiomes per a totes les edats 
(xinès, rus o alemany) F 

No perquè aquesta acció l'ha de fer l'empresa privada. 
L'administració pública no ha de respondre a tot.  

7 

12 Fer l'hora del conte en anglès J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. De tant en tant a la Biblioteca s'esta fent.  

7 

13 
Servei de ludoteca pels pares que vulguin assistir a 
actes organitzats per l'ajuntament C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

9 
676 

Obertura dels patis de l'escola fora de l'horari 
escolar B 

Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

30 

60 L'hora del conte en anglès un cop al mes J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. De tant en tant a la Biblioteca s'esta fent.  

43 

88 Una ludoteca pública, i espai d'acollida per a infants C 

Hi ha serveis que ja s'oferten des de l'àmbit privat amb 
els que entrariem en conflicte i no creiem que sigui just. 
Tanmateix un Servei de Ludoteca pels pares que vulguin 
assistir als actes organitzats per l’Ajuntament, sí que es 
valora que pot entrar a votació. 

44 

89 Més cursos per a persones adultes a Arenys C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. Tanmateix  la formació bàsica reglada 
s'està ofertant des de l'Escola d'Adults.   

56 

115 
Col·legi gratuït o servei d'acollida fins a les 17 
hores F 

L'escola pública és gratuïta i les AMPAS ofereixen serveis 
a preus molt reduïts.  

88 

200 Ajuts a les escoles públiques J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Es concedeixen les beques escolars. 

90 

205 Millorar les ajudes a les escoles J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Es concedeixen les beques escolars 

100 

231 Escoles obertes B 
Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

101 

233 Escoles obertes per l'esbarjo dels nens B 
Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

116 

275 
Escoles obertes els caps de setmana i les pistes 
esportives B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). S'ha obtingut un Pla 
d'Ocupació per aquest 2014 per tal de dinamitzar-ho. 

192 

426 Beques per a llibres i material escolar J Existeixen ajudes des de serveis socials.  

251 

556 Més recursos a l'Escola Bressol el Colors J 

Hi són totes i no es sol·liciten ja que en alguns casos 
s'han de tornar diners. Les beques del menjador les pot 
sol·licitar tothom i l'atorgament queda subjecte a uns 
barems.  

251 

557 Més beques menjador J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

1 

2 
Dotar econòmicament els concursos dels cartells 
de Festa Major (St. Zenon i St. Roc) B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

8 

14 
Organitzar sortides culturals i lúdiques a preus 
assequibles J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de joventut es fa pels joves.  
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8 
15 

Organitzar cursos de teatre i promoure 
representacions al Teatre Principal  J 

Des de joventut es fa el taller de teatre, amb una 
representació final al Teatre Pricipal.  

8 

17 

Facilitar un espai obert els diumenges on poder 
consultar i llegir la premsa diaris (cobrint el servei 
que ofereix la biblioteca els dies de cada dia) G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

10 

34 Una flaix a les Festes d'Arenys de Mar G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

10 

25 Oferir més activitats culturals a preus econòmics G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

12 

37 
Material per festes: compra de 400 cadires de 
polipilè i 42 taules de fusta + 4 carros C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

12 

38 
Canvi del sistema d'il·luminació de les exposicions 
del CC Calisay C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

12 

39 
Millora de les instal·lacions elèctriques per actes 
lúdics a la plaça de l'esglèsia C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

46 

96 
Més pressupost per a la compra de llibres a la 
biblioteca C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

56 

118 Biblioteca a la part alta de la riera G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

68 

145 Més llibres a la biblioteca C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

68 

146 Realitzar més activitats culturals J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

80 

171 Parc per a nens al centre del poble B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

82 
179 Més activitats culturals J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

84 

185 Organitzar més cursos d'idiomes i informàtica C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 
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85 
189 

Demanar la participació ciutadana en la presa de 
decisions de gran impacte, com pot ser la compra 
de les clarisses G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

85 

190 Fira de manualitats a la part alta de la reira G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

86 

195 
Fer proposta paritària per a personatge de l'Any 
d'Arenys G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

151 

353 

Més sales d'exosicions pels artistes locals, han 
tancat la sala Lloveres i les possibilitats 
disminueixen G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

152 

359 

Tenir un horari de visita més ampli pel retaule de 
l'esglèsia, ja que molts visitants es queden 
defraudats G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

156 

366 Llibres gratuïts C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

181 

396 
Crear un banc de reutilització de llibres en bon 
estat G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

199 
453 Augment dels serveis i activitats del Calisay G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

255 

571 Instaurar un cop l'any el dia de la gent gran 

 
 
 
J 
 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Al mes d'octubre es realitza la Diada de la 
Gent Gran. 

 

255 
573 

Fer una biblioteca especialitzada en cinema i teatre C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ, quan a l'ampliació dels llibres de la 
biblioteca. 
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299 

674 

Des de l'associació de Puntaires es necessita un 
local amb possibilitat de botiga per posar les seves 
peces i vendre-les, i alhora també per poder fer 
classes G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

298 

673 

El llistat de propostes que sorgeixen han de servir 
als polítics per saber què és el que els ciutadans 
volen, i donar la major resposta i cobertura a totes 
elles, independentment dels pressupostos 
participatius G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

2 

5 
Sponsoritzar els grans esdeveniments esportius i 
fer-ne més difusió per obtenir més visitants G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. No és inversió. No valorat. 

10 

23 
Oferir quotes de gimnàs municipal més assequibles 
(quotes low cost) G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. No és inversió. No valorat. 

44 

90 
Més pistes de futbol ibàsquet per a nens a l'aire 
lliure B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

45 

91 
Més pistes de futbol ibàsquet per a nens a l'aire 
lliure B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

55 

114 
Pavelló més gran i amb major capacitat per a 
poder-se entrenar tots els clubs simultaneament E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

61 

129 
Pavelló nou, no hi ha prous pistes per tots els 
entrenaments delc clubs, més pistes E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

62 

131 Piscina Municipal descoberta G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.  

66 

141 
Arranjament de les pistes de sorra del col·legi Joan 
Maragall i plantada d'arbres J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Cada principi es reposa la sorra del pati del 
sorrall. A la part Anna Ma Ravell té pins.  

93 

213 Camp de futbol sala públic B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

93 

214 Piscina Municipal descoberta G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.  

95 

221 Fer més gran la pista skate B 

 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 actuacions de 
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millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

98 

227 Pavelló nou ja E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

122 

289 Isntal·lacions municipals d'atletisme E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

146 

340 Piscina Municipal descoberta E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

147 
343 Arreglar grades del camp de futbol E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

147 

344 Arreglar skatepark i cuidar-lo J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. JA ES FA. NO VALORAT 

238 

525 
Més espais per a esports: Més pistes per a volei, 
bàsquet, etc. B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

241 

534 Pista de BMX (bicicross) al descampat de Lourdes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ.  

267 

601 Carril bici ben delimitat per tota la riera G 
Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

269 
607 Abaixar els preus de la piscina municipal G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.. No és inversió. No valorat. 

271 

612 Pista de futbol pública al centre del poble B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

284 

640 Més espais esportius públics B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

237 

523 Finançament per al 3r Món. J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la Regidoria de Cooperació 
Internacional i Solidaritat es realitza una donació anual al 
Fons Català de Cooperació. 

55 

112 Promoure l'associacionisme i un hotel d'entitats B 

En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  

253 

567 Augmentar el pressupost participatiu al 2015 G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

258 

580 Recolzar les entitats i societats B 

En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  

294 

660 Dinamitzar l'associació de ràdioaficionats  B 

En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  
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294 

663 

Del procés participatiu: cal vigilar que les 
propostes no siguin una competició entre barris o 
carrers. El que surti s'ha de complir i no deixar la 
proposta al calaix J 

Aquest any s'ha previst per evitar aquest fet programar 
amb més diversitat els canals de recollida de les 
propostes a través del web, les bústies als equipaments i 
establiments comercials (aquests últims incorporats en 
aquesta fase) tot informant-ne de passada a tothom, i la 
recepció també al carrer. I a més, s'ha garantit el debat 
posant a l'abast de tothom una Taula Debat per parlar-
ne. A la fase de votació es programa de la mateixa 
manera sense el debat, però sí incloent com a propostes 
noves a banda de les obres de carrer i espai públic, les 
més socials, culturals, esportives, per a joves, etc. 

296 

666 

En el procés de votació de les propostes cal evitar 
les accions de possibles lobbys de carrers o barris i 
evitar que de les propostes que sorgeixen, totes 
siguin relacionades amb el totxo. J 

Aquest any s'ha previst per evitar aquest fet programar 
amb més diversitat els canals de recollida de les 
propostes a través del web, les bústies als equipaments i 
establiments comercials (aquests últims incorporats en 
aquesta fase) tot informant-ne de passada a tothom, i la 
recepció també al carrer. I a més, s'ha garantit el debat 
posant a l'abast de tothom una Taula Debat per parlar-
ne. A la fase de votació es programa de la mateixa 
manera sense el debat, però sí incloent com a propostes 
noves a banda de les obres de carrer i espai públic, les 
més socials, culturals, esportives, per a joves, etc. 

296 

667 
Pressupost participatiu orientar-lo amb una borsa 
de diners o per acció social G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

296 

668 
Hi ha d'haver un compromís clar a nivell polític per 
complir les propostes que surtin votades G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

8 

16 

Organitzar conferències i debats periòdics sobre 
Gays i Lesbianes i oferir assessorament a l'espai 
jove sobre aquesta temàtica i poder utilitzar el 
telèfon rosa 900 B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Si hi ha curiositat 
per part d'alguna persona es respon i s'informa i 
s'assessora en valors com igualtat, llibertat, respecte... 
Així com, sobre sexualitat. Des del nou Pla d'Actuació 
Municipal d'Igualtat i amb el seguiment es preveu aquesta 
línia d'actuació. 

31 

61 

Dotar d'un servei de monitoratge itinerant i 
flexible que pugui estar preparat per quan se'l 
sol·liciti des de les Regidories perquè les persones 
assistents als actes que s'organitzen des de 
l'ajuntament, per facilitar l'assistència i la 
participació als actes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ.  

260 

584 Prioritzar Igualtat I 

Aquesta es promou des de la Regidoria d'Igualtat, 
actualment s'està a punt d'aprovar el Pla d'Actuació 
Municipal d'Igualtat, el qual preveu diferents accions al 
llarg dels 5 anys venidors. Enguany s'ha creat el Consell 
Municipal de les Dones. I s'està fent el seguiment per a la 
prevenció de la violència de gènere amb la Comissió del 
Protocol de Violència de Gènere.  

261 
589 Prioritzar Igualtat I 

 Aquesta es promou des de la Regidoria d'Igualtat, 
actualment s'està a punt d'aprovar el Pla d'Actuació 
Municipal d'Igualtat, el qual preveu diferents accions al 
llarg dels 5 anys venidors. Enguany s'ha creat el Consell 
Municipal de les Dones. I s'està fent el seguiment per a la 
prevenció de la violència de gènere amb la Comissió del 
Protocol de Violència de Gènere 

264 

595 Camp de futbol de gespa B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
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30 

59 
Campanya de civisme amb els excrements 
d'animals per la vila B 

Aquest any s'aprovarà l'Ordenança de civisme que 
preveue mesures alternatives per a infraccions lleus. I 
també es preveu amb la implementació de l'Ordenança 
campanyes de sensibilització. A més, està en vigor 
l'Ordenança de tinença d'animals de companyia i que 
contempla les multes.  

96 

225 Campanyes de civisme per la radio C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

103 
241 Promoure civisme amb xerrades C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

129 

302 
Campanya de civisme per caques de gos i posar 
multes C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

140 

329 Promoure el civisme C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

195 

434 
Campanya de civisme per les escombraries i els 
excrements de gossos amb multes C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

199 

451 
Campanya de civisme per evitar les caques de gos 
al carrer C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

215 
485 

Que vigilin la gent que té gossos, sobretot amb les 
caques dels carrers C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

291 

653 

Modificació de l'article 18 de l'ordenança de 
tinença d'animals domestics, punt el que s'estableix 
que durant la temporada de bany els animals 
domestics no podran accedir a les zones de platjes, 
i aquesta temporada s'estableix des del dia 1 d'abril 
al 30 d'octubre. Modificar dit periode per un de 
mes raonable i logic, com seria des del 1 de juny al 
31 d'agost tal i com ja es fa a molts altres municipis 
sense que aixo pugui afectar a la otorgació de 
banderes blaves com es el cas de Badalona. G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

 

PROPOSTES SERVEIS GENERALS 

ID persona/                                                                                                                  
associació 

Proposta Acció Proposada 
Codi Criteris 

valoració Valoració Resposta 
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34 69 
Lloguer de cadires elèctriques per a persones 
amb mobilitat reduïda 

G 

 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 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

37 74 

Fer el Pla Estratègic d'Arenys de Mar. Que volem 
ser com a poble? Que hem de fer perquè les 
empreses i la gent vingui a Arenys? Si no sabem 
on volem a anar ni quin camí ens portarà. G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

39 81 

Reducció de l'IBI temporal a aturats i aturades. 
Reducció dels IBI a jubilats sense altre ingrès que 
la pensió G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

65 137 Posar fibra òptica a tot el municipi G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

77 166 Baixar l'IBI i els sous dels polìtics G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

79 170 Congelar IBI G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

83 182 Congelar els impostos IBI, basures i clavegueram G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

85 191 
Fer uns pressupostos més transparents i amb 
una actualització diaria general i específica G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

86 196 

Possibilitat de descarregar-se l'agenda per temes 
i per iPad. També enviament per mail a 
Arenyautes G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

101 235 
Igualtat de condicions entre treballadors públics i 
polítics I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

107 252 Baixar impostos I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

110 262 Més comunicació  I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

118 280 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

124 295 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 
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138 324 
Posar una oficina d'Endesa a Arenys per evitar 
anar a Mataró F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per 
no ser competència municipal 

149 349 
Solucionar els problemes de cobertura 
(telefonia, internet, etc.) F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per 
no ser competència municipal 

150 350 
Solucionar els problemes de cobertura 
(telefonia, internet, etc.) F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per 
no ser competència municipal 

156 367 ADSL gratis F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per 
no ser competència municipal 

185 413 Fer revista municipal cada mes G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

195 436 
Senyalitzar les entrades del pobles amb rétols 
amb "Arenys de Mar, Sinera i Salvador Espriu" G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

196 442 
Més senyalització informativa dels espais 
d'interès G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

197 447 
Fer més fàcils els tràmits de l'administració 
pública a la gent gran G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

199 455 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

220 491 
Que tots els carrers hi hagi ala cantonada el nom 
del carrer perquè es vegi de quin es tracta. G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

240 533 
Els cartells dels plens han de ser que cridin més 
l'atenció G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

241 535 WiFI a la Placeta obert G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

255 575 Crear TV Arenys per fer emissions diàries G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

260 586 Prioritzar Hisenda i Administració General I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 591 Prioritzar Hisenda i Administració General I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 
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262 593 Zona wifi il·limitada sense contrasenyes G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

266 598 Que hi hagi un servei de bicing G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

268 606 Serveis que facilitin els tràmits administratius G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

278 624 
Menys impostos (IBI, clavegueram, 
escombraries,...) I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

280 631 Proximitat entre administració i poble I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 655 

Substitució de les banderes no oficials situades a 
les entrades d'Arenys de Mar, per la bandera de 
la Constitució de 1931, article 1, fins a la 
consecució de la III Republica. G 

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 actuacions 
de millora a incloure en el pressupost participatiu. 
Aquesta acció es trasllada al responsable municipal que 
pertoqui per al seu coneixement. 

261 656 Prioritzar Comunicació I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

 

 
GOVERNACIÓ 

 

ID persona/                                                                                                        
associació 

Proposta Acció Proposada 

 
Criteris 

Resposta 
 

Explicació Valoració 
 

39 79 

Comprometre als viltans i vilatanes en el dia dia 
de la vila a través d'un WhatsApp de la Policia 
Local G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

50 101 
Vigilància a la placeta de l'Esglèsia per evitar que 
els adolescents juguin a pilota J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la Regidoria de Mobilitat i Serveis 
Municipals s'ha instal·lat una tanca i unes llums nocturnes 
per evitar l'entrada de vehicles 

57 121 Vigilància a la plaça del Molí Vell G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

74 158 
Que la Policia posi multes als cotxes mal 
aparcats a les zones de càrrega i descàrrega G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 
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113 266 Vigilància policial a la part alta de la Riera G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

118 277 
Prohibir el Camp de futbol de Mare Paula  
obert fins a les 23 hores G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

118 278 
Menys sorolls nocturns part alta de la riera i 
dels bars (Parc del Lourdes) G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

118 279 Major seguretat a la part alta de la Riera G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

151 355 Més vigilància policial als carrers G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

218 489 
La gent que fuma porros al carrer: que hi hagi 
més vigilància. G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

267 600 
Multa als propietaris de gossos que facin 
cagarros al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

268 602 Vigilància dels sorolls nocturns G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

278 622 Vigilància dels sorolls nocturns G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

291 657 

Que la policia cumpleixi amb el seu deure 
sancionador a les persones que atempten 
contra la convivencia degut al seu incivisme 
manifest, ja sigui tirant burilles al carrer, 
aparcant el cotxe en doble filera a la riera, no 
recollint els excrements de les seves mascotes, 
o fent un us fraudulent dels aparcaments per 
minusvalids fent servir targetes falses de 
minusvalid G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 
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79 169 Multes a propietaris de gossos incívics B 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

184 407 
Sancionar els amos dels gossos que no 
compleixen la normativa B 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les multes.  

 
 
 
 
 
SERVEIS SOCIALS 
 

ID persona/                                         
associació 

Proposta Acció Proposada 

 
Criteris 

Resposta 
 

Explicació Valoració 
 

6 9 

Recursos Humans pels Serveis Socials municipals i 
el Defensor del Ciutadà amb l'objectiu de cobrir 
l'augment exponencial de les necessitats de la 
població més vulnerables en la cojuntura actual. 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

6 10 

Recursos Humans per l'Escola d'Adults. Amb 
l'objectiu de cobrir l'augment exponencial de les 
necessitats de la població més vulnerable en la 
cojuntura actual. 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

9 18 

Convocatòria extraodinària d'ajuts d'habitatge per 
apersones que hagin perdut la feina 

A 

Acció Assumible. Acció de millora de la vila que, 
degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic 
afegit o bé que es valora que ho pot assumir la 
regidoria corresponent. Assumible des de la 
Regidoria: En concepte d’habitatge hi ha diversos 
ajuts per a persones amb rentes baixes. 
Tramitem ajuts de la Generalitat per a diversos 
conceptes 
a. per a persones que han perdut l’habitatge per 
un procés de desnonament 
b. per al manteniment de l’habitatge de persones 
que tenen deutes de lloguer o hipoteques.  
c. Aquest any s’ha obert convocatòria d’ajuts 
permanents al lloguer.  
D’altra banda, a serveis socials tramitem ajuts 
d’urgència per a fer front al pagament de lloguer.  
El concepte ‘ajuts d’habitatge per a persones que 
han perdut la feina’ és molt ampli. S’hauria 
d’acotar la demanda i veure si realment hi ha una 
necessitat a la que ja no s’estigui fent front amb 
els ajuts esmentats.  

9 19 

Vals de compra d'aliments en establiments de la 
població 

J 
 
 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Aquesta ja s’està fent: Es dóna 
una targeta amb 50 euros per a poder comprar 
menjar fresc en un establiment de la població. 

9 20 

Usuaris derivats de serveis socials poguessin 
treballar temporalment per l'ajuntament en obres 

 Es treballa coordinadament amb Promoció local 
pel que fa a la derivació/seguiment d’usuaris 
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municipals J derivats als plans d’ocupació 

9 21 

Serveis d'auxiliar de la llar per fer actuacions en 
domicilis de persones grans amb disminució i 
fomentar l'ocupació de persones aturades al 
municipi 

D 

No per raons tècniques. Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Actualment els plans 
d’ocupació que han sortit d’auxiliars de la llar 
s’han adjudicat a la residencia geriàtrica municipal 
i no als Serveis d'Atenció a Domicili. 

10 24 

Xecs de roba per a persones amb necessitats 
econòmiques 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Caritas té en funcionament 
aquest servei que, de moment, és suficient per a 
la població. 

10 31 

Més ajudes per Serveis Socials 

H Acció genèrica. Mes ajudes per SS. 

36 72 

Ajuda a les persones grans que estan soles i amb 
baix poder adquisitiu, assignant-los una persona per 
tal que els ajudin. La compensació a aquestes 
persones que ajuden no és amb diners sinó amb 
algun altre servei que necessitin 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat 

36 73 

Buscar la forma directe o indirecte per tal que la 
infància disposi d'un plat de menjar allà on les 
famílies no arribin 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. Des de la Regidoria d'Educació 
es concedeixen les beques de menjador a famílies 
amb uns recursos limitats. 

38 75 

Recursos Humans pels Serveis Socials municipals i 
el Defensor del Ciutadà amb l'objectiu de cobrir 
l'augment exponencial de les necessitats de la 
població més vulnerables en la cojuntura actual. 

G 

 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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

38 76 

Recursos Humans per l'Escola d'Adults. Amb 
l'objectiu de cobrir l'augment exponencial de les 
necessitats de la població més vulnerable en la 
cojuntura actual. 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

39 77 

Coordinació de llars d'acollida per a families o 
persones en situació precaria o de desnonament, 
subvnecionat per l'ajuntament 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat. L’ajuntament disposa en 
funcionament 9 pisos per aquests fets i 4 més 
cedits a la comunitat de frares caputxins. 

53 109 

Més ajudes pels necessitats i repartir-les millor 

G 

 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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

56 117 
Més ajudes pel menjador escolar 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Beques escolars 

67 142 

Més ajudes a les famílies, la gent discapacitada i gent 
gran 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

68 143 

Més ajudes socials 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
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coneixement. 

69 147 
Beques per a menjador escolar 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Beques escolars. 

75 159 

Menjador social 

J 

Està en funcionament el menjador social  
(patronat socors) amb capacitat per a 20 
persones i el de l’ITACA amb capacitat per a 5.- 
És per a persones més grans de 65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de 
que és pogués fer caldria assegurar la continuïtat 
del projecte. 

88 199 

Més ajuts socials per a les persones aturades 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

96 224 

Més ajudes socials 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

102 236 

Millores per a la gent dependent 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

102 237 

Ajudes a la infància i gent necessitada 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

103 238 

Ajudes als parats i gent gran, menjador social 

J 

Està en funcionament el menjador social  
(patronat socors) amb capacitat per a 20 
persones i el de l’ITACA amb capacitat per a 5.- 
És per a persones més grans de 65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de 
que és pogués fer caldria assegurar la continuïtat 
del projecte. 

119 281 

No suprimir els serveis bàsics a les persones (llum, 
aigua, gas i electricitat) 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

124 293 

Menjador social 

J 
Està en funcionament el menjador social  
(patronat socors) amb capacitat per a 20 
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persones i el de l’ITACA amb capacitat per a 5.- 
És per a persones més grans de 65 anys.Un 
menjador per a persones de menys de 65a te un 
cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de 
que és pogués fer caldria assegurar la continuïtat 
del projecte. 

126 297 
Més ajudes socials a les famílies i escoles 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Beques escolars. 

131 306 

Prioritzar les ajudes socials i a les famílies amb 
persones a l'atur 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Beques escolars. I es treballa 
conjuntament amb Promoció Econòmica pel que 
fa a la derivació / seguiment d'usuaris derivats als 
plans d'ocupació. 

134 313 

Ajudes socials però vigilant a qui s'otorgen 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat 

139 325 

Ajuts per a lloguers 

G 

 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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

140 327 

Més ajudes dels pobres 

J 
 Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat 

152 356 

Destinar una bossa d'ajudes a les families pobres, 
menjadors socials públics i càrites  

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

184 404 

Ajudes als més pobres amb coordinació amb 
càrites 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

185 410 

Diners per beques menjador 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat: Beques escolars. 

195 433 

Ajudar a la gent gran del poble, les famílies amb 
pocs mitjans econòmics 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

211 474 

Ajuts a les famílies que no tenen recursos, per 
exemple les del Centre Obert 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un 
servei determinat.  

211 476 

Pisos del Pla dels Frares que s'utilitzin i ampliar-los, 
i també els del davant del Maragall. 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

216 486 

Més filtre a l'hora de donar els ajuts a les famílies 
perquè hi ha contradiccions en l'estil de vida que 
porten els demandants: per exemple hi ha 
persones que demanen que a casa seva tenen sous 
més alts. 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
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coneixement. 

239 526 

Ampliar la partida per Benestar Social i també per 
poder ajudar a Càrites 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

246 543 

Visitar a persones grans que viuen soles i que per 
prundència no diuen res 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

251 554 

Obrir els pis de protecció oficial a persones 
desnonades o sense opció de vivenda digne 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

260 582 

Prioritzar Benestar Social i Familia 

I 

Altres: Accions no classificables segons els 
criteris anteriors (definició de drets, reflexions 
personals, etc.) 

261 587 

Prioritzar Benestar Social i Familia 

I 

Altres: Accions no classificables segons els 
criteris anteriors (definició de drets, reflexions 
personals, etc.) 

263 594 

Augmentar partida serveis socials per menjar 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

265 596 

Crear un servei d'assessorament i ajuts a la dona 
maltractada 

J 

Està en funcionament diferents recursos al seu 
abast, de de la Comissió del Protocol de violència 
de Gènere format per professionals que treballen 
en xarxa (Policia Local, Mossos d'Esquadra, 
Treballadores socials, educadores socials, 
regidoria d'igualtat, jutgessa de violència de 
gènere). També existeix el Servei d'Informació i 
Assessorament a la Dona ubicat a Serveis Socials 
(SIAD) del Consell Comarcal i que depen de la 
Regidoria d'Igualtat. 

266 599 

Que hi hagi una piscina descoberta amb 10 sessions 
gratuïtes 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

284 637 

Menjador social 

J 

Està en funcionament el menjador social  
(patronat socors) amb capacitat per a 20 
persones i el de l’ITACA amb capacitat per a 5.- 
És per a persones més grans de 65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de 
que és pogués fer caldria assegurar la continuïtat 
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del projecte. 

290 651 

Creació d'un menjador social. 

J 

Està en funcionament el menjador social  
(patronat socors) amb capacitat per a 20 
persones i el de l’ITACA amb capacitat per a 5.- 
És per a persones més grans de 65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de 
que és pogués fer caldria assegurar la continuïtat 
del projecte. 

10 27 

Un hort d'estupefaents 

I 

 Altres: Accions no classificables segons els 
criteris anteriors (definició de drets, reflexions 
personals, etc.) 

10 32 

Menys espais sense fum 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

10 33 

Associació de Marihuana 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

46 93 

Més metges especialistes al CAP d'Arenys de Mar 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

57 120 

Impost per tinença de gossos 

B 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que 
preveue mesures alternatives per a infraccions 
lleus. I també es preveu amb la implementació de 
l'Ordenança campanyes de sensibilització. A més, 
està en vigor l'Ordenança de tinença d'animals de 
companyia i que contempla les multes.  

73 156 

Campanya de civisme per evitar les caques de gos 
al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

74 157 

Campanya de civisme per evitar les caques de gos 
al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

75 160 

Neteja de les caques de gos 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: 
Acció que per la seva tipologia pot formar part 
de la fase de votació i la ciutadania la podrà 
escollir. HA ENTRAT A LA VOTACIÓ 

95 220 
Augmentar els serveis del CAP 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

104 243 

Més metges especialistes al CAP d'Arenys de Mar 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

121 284 

Millor tracte a la gent en el CAP 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

137 320 

Sala de lactància a la riera 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 
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181 394 

Servei de Radiologia al CAP 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

204 460 

Millora del servei del CAP perquè no atenen bé: 1r 
passen a la infermera i no al metge. 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

247 546 

Destinar una part de l'Edifici Xifré a especialistes de 
medicina  

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable 
per no ser competència municipal 

248 549 

Destinar una part de l'Edifici Xifré a especialistes de 
medicina  

F 
 No per raons competencials: Acció no 
realitzable per no ser competència municipal 

20 48 

Més ajudes a la gent gran i Benestar Social 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

81 174 

Placeta pels avis a la part alta de la Riera 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

84 183 

Més activitats per a la gent gran i al teatre dels 
seràfics 

C 

Activitats que es realitzen des de les entitats de 
gent gran i la regidoria de gent gran s'organitza la 
Diada de la Gent Gran.  

85 187 

Programar ball els dissabtes per la tarda per a la 
gent gran 

G Les entitats de gent gran programen activitats. 

105 247 

Més ajudes a la gent gran que estan sols i 
necessiten ajuda 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

109 257 

Centre Cívic per a la gent gran 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

110 258 

Prioritzar la ajudes a la gent gran 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

112 265 

Major atenció a la gent gran 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
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coneixement. 

196 438 

Bossa de gent disponibles per acompanyar a la gent 
gran a fer encàrrecs 

G Hi ha una Borsa de voluntaris a Serveis Socials. 

197 443 

Fer companyia a la gent gran que està sola i ajudar-
los en general 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

198 448 

Millora de l'atenció dels avis 

G 

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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

215 483 

Ampliar les activitats de gent gran, ja que és un 
inconvenient haver d'anar al pavelló 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no 
passa a la fase de votació atès que està previst 
fer-ho durant 2014-2015 segons el Pla de Mandat 
(PdM). 

239 528 

Enviar a les persones grans del poble les activitats 
que es fan per a la gent gran al municipi 

G 

 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 actuacions de millora a incloure en el 
pressupost participatiu. Aquesta acció es trasllada 
al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

276 618 

Més activitats per a la gent gran 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no 
passa a la fase de votació atès que està previst 
fer-ho durant 2014-2015 segons el Pla de Mandat 
(PdM). 

 

 

 

PROPOSTES TERRITORI I PLANIFICACIÒ 

ID persona/                                                                                                                  
associació 

Proposta Acció Proposada 

Codi 
Criteris 

valoració Valoració Resposta 

2 4 
Augmentar la freqüència de la neteja dels 
contenidors d'escombraries D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

2 3 
Millorar la seguretat de la plaça del Calisay, evitant 
l'entrada de cotxe i vehicles A 

Acció Assumible  = Acció de manteniment i millora de la 
vila que, degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic afegit. 
ASSUMIBLE DES DE LA REGIDORIA. Des de la Regidoria 
de Mobilitat i Serveis Municipals s'ha instal·lat una tanca i 
unes llums nocturnes per evitar l'entrada de vehicles. 
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3 6 Realitzar un Parc infantil al Parc Fèlix Cucurull C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

4 7 
Retirar les places d'aparcament del Carrer de la 
Torre i arranjar les voreres i la calçada E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada.  

5 8 
Arranjament de les voreres del carrer de la Torre i 
retirar els aparcaments E 

No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada.  

10 22 Retirar zona blava G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

11 36 

Arranjar el camí de mar que va des de la Riera fins 
a la Musclera, amb passeres de fusta en el punts 
conflictius i sobre tot per poder passar de la zona 
de la Muvisa fins a la Musclera sense haver de fer 
grimpades per les roques tant del torrent com de la 
platja. B Actuació prevista. Arranjament camí existent 

11 35 
Augmentar la neteja i el nombre de papereres a la 
vila C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

13 40 Més parcs per a joves B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Dins el cobriment de la Riera, es preveu 
un espai lúdic que inclou una pista de futbol pública. 

17 45 Canvi de les lloses de la Riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

18 46 Canvi de les lloses de la Riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

19 47 Millorar el clavegueram B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 

21 49 Contenidors soterrats G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Al municipi d´Arenys de Mar actualment 
coexisteixen dos models de recollida selectiva de residus: 
la recollida porta a porta i la recollida en contenidors 
(majoritàriament en superfície i alguns de soterrats). 
Concretament, trobem contenidors soterrats a l’Avinguda 
Pau Costa,  al carrer Platja Cassà i a la Plaça Molí de Mar. 
Aquests contenidors es van instal·lar en el moment 
d’execució de diferents obres d’urbanització d’aquests 
carrers principalment per raons estètiques i d’integració en 
l’espai. Tanmateix, amb el temps s’ha vist que el cost 
d’instal·lació i manteniment d’aquests contenidors és molt 
elevat i els resultats en la recollida selectiva pitjors que 
amb altres models de recollida (els usuaris acostumen més 
a abocar-hi els residus barrejats en comptes de separar 
per tipologia). Aquests fets fan que es prioritzi la recollida 
porta a porta o en contenidors en superfície davant dels 
contenidors soterrats. 
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22 50 
Rampa al capdevall de la Riera per accedir a les 
platges B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

23 51 Escaletes del carrer d'avall D 
No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica.  

24 52 
Més neteja als carrers, en especial al carrer d'El 
Turó C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

25 53 Millorar el clavegueram B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 

26 54 Millorar el clavegueram B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 

27 55 Canvi de les lloses de la Riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està previst la part 
mitja de la Riera. 

28 56 Eliminar les barreres arquitectòniques C 

S'ha proposat des de mobilitat realitzar la millora dels 
passos de vianants elevats a la zona de Lourdes. I en aquest 
setit, aquesta proposta passa a votació. I altres actuacions 
que s'han realitzat, a Hort del Bisbe s'han posat passos 
elevats, al pas del col·legi Joan Maragall s'ha aixecat el terra 
per elevar les dues boreres, i a la zobna de la Presentació. 

29 57 Millorar la neteja C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

30 58 Posar gronxadors al Parc dels Països Catalans C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

32 62 

Asfaltat de la calçada situada a la baixada de 
Lourdes i instal·lació d'un nou pas de vianants 
elevat C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

33 66 Remodelació de la Plaça Bellavista C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

33 67 
Consolidació d'una zona de jocs infantils a la platja 
del Cavaió i una altre a la platja de la Picòrdia B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Es preveuen 
consolidar àrees de jocs infantils a les dues platges, a 
l’entorn de les xarxes piramidals ja instal•lades, de forma 
permanent, per al seu ús en qualsevol moment de l’any. 
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33 68 Remodelació de la plaça de la Mina C 

 
Acció que passa a les obres de millora com a ampliació i 
adequació de parcs i places amb mobiliari. 

33 65 Compra de mobiliari urbà per a les platges B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

33 63 
Crear un passeig exclusiu de medi ambient per a 
vianants i bicilcetes a la Platja del Cavaió B 

Passeig adjacent al tancat perimetral paisatgístic de la platja 
que actualment separa la part consolidada i l’àmbit de 
sorra, des de l’extrem de ponent (Port) fins a l’extrem de 
llevant (Rial Valldemaria), aquest pas quedarà delimitat 
entre dues rengleres d’estaques de fusta tractada (secció 
rodona i 2 m de longitud) i corda marinera. Una de les 
dues rengleres ja està instal•lada, de manera que es 
tractaria només d’instal•lar un tancament paral•lel a 
aquesta, a 7 m de distància. Aquesta amplada, a més, 
permetrà la projecció d’una renglera arbrada  amb pins 
pinyers per l’interior d’aquest pas, 
Aquesta pista també podrà esser utilitzada per el pas de 
vehicles d’emergències i serveis (bombers, ambulàncies, 
policia...). 
En total, el tractament paisatgístic d’aquesta via 
d’emergència i passeig de la platja del Cavaió. 

33 64 Dotar les platges amb 4 zones noves de descans B 

Es preveu instal•lar dues zones de descans amb taules de 
pícnic i bancs a les platges, una al Cavaió i una altra a la 
Picòrdia, cada zona estarà integrada per: 4 bancs, 4 taules 
de pícnic i 2 papereres.  
Previst al Pla d'Actuació Municipal. 

35 71 
Millorar l'enllumenat de la Riera Pare Fita cantó 
dret G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

35 70 
Inicidir en que els gossos vagin lligats i en els 
deposicions i excrements C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

39 78 Endreçar el Passeig Marítim des d'Arenys a Caldes F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. L’Estat va aprovar un projecte 
de passeig marítim entre la platja de la Musclera i la Riera 
d’Arenys, però que no s’executarà per manca de 
pressupost. La competència per fer aquest passeig és 
estatal. 

40 82 Reformar els carrers que estan malmesos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

40 83 Augmentar el pressupost de serveis de neteja C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

40 84 Posar més papereres C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

41 85 

Posar una barana de ferro (als dos cantons del 
carrer) a la baixada de Sant Rafael, per a la gent 
gran dels carrers St. Pere, Bellavista i St. Rafel C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

42 87 

Acondicionament del c/ batipalmes (cau just davant 
de la escola sinera).Els pares del centre, com jo, 
solem aparcar en aquest carrer per poder deixar 
els nostres fills. *Deixo una foto ilustrativa.Es va F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. 
Cal que ho executi iniciativa privada. Tanmateix pel que fa 
a l'accés a l'Escola Sinera i l'Escola Bressol Els Colors s'ha 
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prohibir l’aparcament perque era estret i perillos 
pels usuaris, amb tota la raó! 
Proposo aixamplar el carrer i arreclar la vorera 
perque els peatons puguin caminar amb seguretat. 
Fer que els cotxes estacionin a la banda dreta , si us 
fixeu el carrer es de sentiti únic peró actualment 
aparquem a la banda esquerra, la banda no natural.  
Si es complementa amb un pas de zebra molt 
millor! 
D’altra banda també es pot reparar els esboranys 
que hi ha en tot el carrer, deixo una mostra. 

vinculat aquesta actuació resultant a la votació del 
presspost participatiu: "Camí de terra per dalt del poble 
per anar al col·legi Sinera i l'Escola Bressol Els Colors". 

45 92 Asfaltat dels carrers del casc antic d'Arenys C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

46 95 Millora dels parcs infantils C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

46 94 Millor neteja de les platges B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les platges 

47 97 
Posar asfalt uniforme al carrer Antoni Torrent i 
treure les voreres C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

48 98 
C/ Andreu Guri i carrer d'Avall treure voreres i 
arreglar asfalt D 

No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Ja es va fer una actuació fa un any al 
carrer Andreu Guri i el carrer d'Avall s'estima que està bé. 

48 99 

C/ Tossol  i Andreu Guri treure les sortides 
aparcaments (igual que el carrer de la Torre, asfalt 
uniforme) C 

Es vincula el carrer del Tossol a l'actuació de votació: 
Posar asfalt uniforme al carrer d'Anotni Torrent i treure 
les voreres. 

49 100 
Canviar les lloses de la riera, tapes de clavegueram i 
rajoles varies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

50 102 Buidar la riera  de sorra a la part de baix B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista una 
nova actuació de cara al mes de març del 2014, alhora s’ha 
demanat diners a partir d’una subvenció PUOSC per el 
buidatge de la Riera i manteniment de rials. 

50 103 Més neteja al poble i evitar caques de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

51 104 Més parcs per a nens C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

51 105 
Parcs per a joves, pistes skate i pista de fultbol 
pública 

 B 
CLASSIFICADA COM A PREVISTA: Dins el cobriment de 
la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista de 
futbol pública. 

51 106 Canviar les lloses de la riera, la part alta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  
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51 107 
Canviar l'ascensor per una rampa per l'accès a la 
platja B Aquesta actuació està prevista. 

52 108 Treure la zona blava G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

53 110 Millorar la neteja de la part alta del poble C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ amb actuacions vinculades a: Millora asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis del 
subsòl. Asfalt uniforme Antoni torrent sense voreres, 
Escolàpies paviment i sense voreres. 

55 113 
Millorar la mobilitat en bicicleta i treure la zona 
blava G 

Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està ocupat 
per vehicles.  

56 119 Menys arbres pels carrers B 
Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar 

59 125 
Arreglar les voreres del casc antic i treure les 
voreres (asfalt uniforme) C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ amb actuacions vinculades a: Millora asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis del 
subsòl. Asfalt uniforme Antoni torrent sense voreres, 
Escolàpies paviment i sense voreres. 

59 124 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la riera 
o cèntrics C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

60 127 
Posar voreres del cementiri al costat del pas de 
vianants B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Dins la Llei de barris 
està previst la remodelació de la plaça Salvador Espriu que 
inclou fer accessible l’accés al cementiri ja que a dia d’avui 
no hi ha cap vorera a l’entorn del pas de vianants d’entrada 
al cementiri 

60 128 Arreglar la façana del cementiri J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Cada any es pinta la façana del Cementiri. 

60 126 Posar rampa per anar a la platja B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

63 135 Parc infantil al centre del poble 

B  

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

64 136 Més neteja al carrer platja Cassà C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

65 138 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors J 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

66 140 
Delimitació de zones aptes per a gossos a la platja i 
pipiscans pel poble C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

69 150 Rampa per accedir a la primera platja a peu B  

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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69 149 Senyals acústics als semàfors per a persones cegues D 

Es va intentar posar al pas de l'estació de RENFE al 
semàfor, però el problema que tenim és que fa molt de 
soroll i a la nit molesta als veïns. De tota manera s'hauria 
de posar en àmbar a la nit i desconnectar el so del 
semàfor, però hi ha semàfors que no es poden 
desconnectar. 

69 151 Carril bici integral G 
Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està ocupat 
per vehicles.  

70 152 
Treure l'ascensor per l'accès a la platja i canviar-ho 
per una rampa B  

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

70 153 Arreglar el tros estret del carrer Anselm Clavé C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

71 154 
Revisar les voreres, caques dels gossos i gossos als 
balcons C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

72 155 
Posar transposrt per quant venim de festa el cap de 
setmana G 

Hi ha transport que funciona de nit que va des de Blanes a 
Barcelona per NII. I els d'Arenys de Munt ve la gestió de 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt. S'hauria de fer un estudi 
de la viabilitat dels usuaris d'aquest transport. 

76 161 
Canviar les voreres de la part baixa del poble. 
Treure les pedres de les voreres 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

77 162 Passeig a la tercera platja F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. 
Generalitat 

77 163 Zona de residents (per aparcaments) a la riera G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

78 167 Arreglar els carrers del Montaltmar D 
Carrers públics recepcionats per l'ajuntament, 
contribucions especials, repercutit pels veïns. 

79 168 Més neteja C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

80 172 
Arranjament uniforme als carrers d'en riera i rial Sa 
clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Redacció de projecte 
carrer d'en Riera i Projecte adequacions a Sa Clavella. 

81 175 Canviar les lloses de la riera de la part alta B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  
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82 176 Podar els arbres J 

Habitualment es realitzava aquest servei a l’arbrat de poca 
alçada mitjançant la colla de jardineria, en aquests 
moments s’està demanant pressupost per tal de 
externalitzar aquest servei a una empresa. 

82 177 Més neteja de les clavegueres C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

82 178 Autobús regular fins a la piscina i a la platja nudista G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

83 181 Canviar les rajoles de la riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

83 180 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la riera 
o cèntrics C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

84 186 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors J 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

84 184 
Millorar el transport públic per l'interior del poble i 
a la zona del McDonals G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

85 188 

Adequar la majoria dels carrers a persones amb 
problemes de mobilitat, sobretot els que porten al 
CAP G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

86 194 
Accés a la platja des de la Riera: treure l'ascensor i 
posar una rampa B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  

86 192 Major control de les caques de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

87 198 Posar un semàfor al pas que hi ha davant del Condis D 

És complex perquè hi ha obra civil i es tancar el pas de la 
Riera. És un sistema car perquè s'ha de comprar el 
semàfor i fer obra civil. 

88 201 Aparcaments gratuïts per tot Arenys G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

89 202 Fer rampa per accès a la platja B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  



      Memòria participativa 

75 

 

90 207 Asfaltar el carrer Doedes C 
Accio de millora del procés participatiu que es vincula a la 
fase de votació. 

92 209 
Cobrir la part alta de la Riera que falta i posar 
mobiliari per a joves en aquest espai 

B  

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  Dins el cobriment de 
la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista de 
futbol pública. 

92 210 Treure la zona blava G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

94 216 Tapar el tros de riera que falta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

94 215 Arreglar les platges B 

S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

94 217 Carril bici integral i connectat amb Arenys de Munt F 
Diverses administracions a gestionar: Carreteres de la 
Generalitat, Autopistes i Arenys de Munt. 

95 221 Fer més gran la pista skate 

 G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

96 223 Més neteja pels carrers amb aigua C 

  
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

97 226 
Millor accessibilitat al centre del poble, CAP, 
Ajuntament,… B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). "Continuar amb el 
procés de supressió de barreres arquitectòniques". 

99 228 Arranjament del carrer del pi G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

100 230 Asfaltar el camí de sorra de l'escola els colors C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

100 229 Pipicans C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

100 232 Asfaltar el pati del Joan Maragall (primaria) G 

Es considera que els dos patis que hi ha compleixen les 
funcions: un d'asfaltat i el de sorra pels nens. I al de sorra 
se'n fa un manteniment. 

101 234 Pipicans pels gossos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 
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103 240 Asfaltar el Rial Sa clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte adequacions 
a Sa Clavella. 

103 239 Mes papareres C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

104 245 Arreglar Parc del Lourdes 
 F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

104 244 Neteja a la part alta de la Riera, i al Arenys Nou C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

104 246 Mobiliari el Parc Mare Paula B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

106 248 Accés i millora a la platja de la Muvisa o nudista J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat.  
Hi ha pas soterrat i s'ha arranjat aparcament i accés. 

106 249 
Tornar a posar dutxes a la platja de la Muvisa i 
millorar la neteja D 

NO ÉS POSSIBLE, la Platja de les Roques d’en Lluc, és una 
platja en regressió i any rera any qualsevol infraestructura 
que es col·loca desapareix degut als temporals marítims. 

107 250 Més accesos a les platges B 

S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

107 251 Aparccament a la Renfe F No és competència de l'Ajuntament és d'ADIF 

108 254 Arreglar la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

108 256 Més neteja als carrers  C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

108 253 Parada del bus al CAP J 
Hi ha un autobus que para davant del CAP és a Can Nadal 
pujada Lourdes. 

110 259 Prioritzar ajudes a la mobilitat G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

111 263 Millorar les netejes de les voreres C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

111 264 
Les papereres o contenidors per caques de gossos 
no funcionen C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

113 267 Més neteja a la riera C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
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VOTACIÓ. 

113 268 Menys caques de gossos a la part alta de la riera C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

115 270 Millorar els accesos a la platja B 

 S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

115 271 Millorar els parcs infantils C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

115 272 
Treure la zona blava de la part alta de la riera i 
canviar-ho per zona verda G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

116 274 Arreglar camí del litoral fins a Caldetes B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

116 273 Casc antic peatonal, només obert als veïns D 
La Riera és una arteria principal i és necessaria la connexió 
per connectar una part amb una altra.  

117 276 Parc infantil al centre del poble 

B  
CLASSIFICADA COM A PREVISTA: Dins el cobriment de 
la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista de 
futbol pública. 

120 282 Ampliació i adequació dels parcs infantils C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

121 285 Mes neteja al ponle C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

122 287 Urbanització del carrer Doedes (asfaltar) C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

122 288 Millora dels parcs infantils C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

123 290 Millorar les lloses de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

123 291 
Més neteja pels carrers amb aigua i treure caques 
de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

123 292 
Posar més bancs i ens millors condicions pels 
carrers C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 
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124 294 Més neteja pels carrers C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

125 296 Asfaltar la plaça Mare Paula D 
S'estant fent millores. És una Plaça Tova I per això no cal 
asfaltar. 

126 298 Canviar les lloses de la part mitja de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

127 300 Arreglar el carrer Bisbe Català (asfaltar) B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des de 
Pl. Arnau fins Riera. 

127 299 Millorar la neteja del carrer Bisbe Català C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

128 301 

Millorar la neteja de les platges, hi ha rates que 
baixen de la Urb. Victòria. Buidar paperes d'aquesta 
urbanització i millorar la neteja. B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges. 

129 303 
Treure aparcament i posar-ne de gratuït a l'entrada 
del poble i al centre G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

130 304 Neteja dels parcs i jardins C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Amb l’actuacio compra baldejadora i màquina 
per netejar. Tot i que Ja es realitza mitjançant la colla de 
jardineria i alhora amb empresa externa de suport.  

130 305 Vigilància de les caques de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

131 308 Canviar les lloses de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

131 307 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

132 309 
Crear un parc sense perill de cotxes pels nens al 
centre del poble B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Dins el cobriment de la Riera, es preveu 
un espai lúdic que inclou una pista de futbol pública. 

132 310 Treure la sorra de la part baixa de la riera B 

Està prevista una nova actuació de cara al mes de març del 
2014, alhora s’ha demanat diners a partir d’una subvenció 
PUOSC per el buidatge de la Riera i manteniment de rials. 
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132 311 Més neteja de les platges B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges. 

133 312 
Carrer de les Escolapies fer el paviment uniforme i 
sense voreres C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

134 314 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la riera 
o cèntrics C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

135 316 Arreglar les lloses de la riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

135 315 
Neteja del Port, posar paperes i fer-lo més 
transitable al públic D 

La brigada fa el manteniment de les papereres de la plaça 
11 de setembre i de totes les platges, però no de les de 
dintre del port. I això és a canvi que ens deixen utilitzar 
espais per exemple quan es fan festes. 

135 317 
Vigilància de les persones que netegen per tal que 
facin la seva feina de forma més eficient C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

136 319 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

137 321 
Treure les zones de càrrega i descàrrega del Carrer 
Doedes B 

Ja està ordenat que es tregui. Perquè s'ha fet un estudi i 
s'ha passat a la briogada perquè es retiri el que hi ha al 
davant del núm. 46 

138 322 
Més neteja i campanyes de civisme per les caques 
de gossos i posar més multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

138 323 
Plaça Lloveres està bruta hi ha caques de gos al 
sorral, millorar la neteja C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

139 326 Treure voreres del rial sa clavella i Antoni Torrent C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Quant al Rial Sa Clavella està contemplat al 
PAM com a: "Projecte Adequacions Sa Clavella". 

140 328 Asfalt Rial Sa Clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte adequacions 
a Sa Clavella. 
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140 330 Més paperes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

141 332 
Parc països catalans posar més arbres i millorar les 
netejes de caques de gos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

141 331 Treure aparcaments de pagament de la platja F És competència de Ports de la Generalitat 

142 333 Arreglar el rial del Bareu B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

142 334 
Arreglar passeig de la tercera platja per passejar 
sense bassals i posar mobiliari B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

143 335 
Arreglar les lloses de la riera i fer-les més 
accessibles pera gent amb cadires de rodes B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

144 336 Rial Sa Clavella millorar l'asfaltat B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte adequacions 
a Sa Clavella. 

145 339 
Neteja amb aigua al carrer platja Cassà i davant del 
locutori C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

146 341 Millora de la sorra de la platja B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

147 342 Platges més cuidades i netes B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

148 345 
Més cara la zona blava. Els que treballen 4 hores i 
no poden renovar el tiquet, que fan? G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Ho posen així perquè hi hagi rotativitat de 
vehicles. 

149 348 
Més bancs a la platja fins a la zona del Caparbo i 
més il·luminació B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

149 346 
Facilitar l'accès al CAP com una escala mecànica o 
ascensor des dels jardins Xifré G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

149 347 Crear un nou accès a l'estació Renfe F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 



      Memòria participativa 

81 

 

151 351 
Facilitar l'accès al CAP com una escala mecànica o 
ascensor des dels jardins Xifré G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

152 357 

Tapar forats del Rial Sa Clavella, 5 cantons, 
biblioteca, suprimir voreres del carrer Antoni 
Torrent C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ: "Posar asfalt unifrme al carrer Antoni 
Torrent". Rial Sa Clavella previst PAM. 

152 358 
Posar paperera al carrer Andreu Guri amb Antoni 
Torrent C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ: "Posar asfalt unifrme al carrer Antoni 
Torrent".  

152 360 

No aparcar davant dels passos de vianants de 
davant de l'entrada del cementiri, ja que trenquen la 
vista al mar i tallar arbustos de la plaça Salvador 
Espriu J 

S'ha pintat un pas de vianants davant de la Plaça de 
Salvador Espriu (davant de la porta del cementiri) i s'ha 
posat un pas de vianants per garanttir que no s'hi aoarquin 
i perquè accedeixin directament des de la Palça al 
Cementiri.  

153 361 Arreglar el carrer de la Torre i nucli antic B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

154 362 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

155 363 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

156 364 Arranjament del carrer st. Pere C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

156 365 Carrers més nets C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

157 368 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

158 369 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

159 370 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

160 371 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

161 372 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

162 373 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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163 374 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

164 375 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

165 376 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

166 377 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

167 378 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

168 379 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

169 380 
Urbanització part alta del carrer de la Torre fins el 
col·legi Joan Maragall B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

169 381 

Arreglar el paviment del carrer sant Ramon, 
cantonada Josep Baralt davant del Remei Torrent i 
Miquel Vila B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

170 382 
Urbanització part alta del carrer de la Torre fins el 
col·legi Joan Maragall B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

170 383 

Arreglar el paviment del carrer sant Ramon, 
cantonada Josep Baralt davant del Remei Torrent i 
Miquel Vila B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

171 384 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

172 385 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

173 386 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

174 387 Urbanització part alta del carrer de la Torre B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

175 388 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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176 389 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

177 390 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

178 391 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

179 392 Neteja dels carrers i arreglar forats C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

180 393 Neteja dels carrers i arreglar forats C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

181 395 Servei reservat per a gossos a la tercera platja C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Pel que fa a la instal·lació d’un pipican al  
poble. Tanmateix, s’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

182 399 Servei reservat per a gosos a la tercera platja C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Pel que fa a la instal·lació d’un pipican al  
poble. Tanmateix, s’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

183 400 Instal·lació de banys públics J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Ja existeixen uns banys situats a l'Asil Torrent i 
al Calisay. 

183 401 Adeqüació del paviment del carrer Bonaire C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

183 402 Més neteja a la zona de l'escola Sinera C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

184 405 Arranjament dels carrers del casc antic  C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

184 406 Replantar arbres morts B 

Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar. 

184 409 Abaratir els aparcaments de la riera G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 



      Memòria participativa 

84 

 

185 411 Arregalr el Rial Canalies B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

186 414 
Urbanitzar el Rial de les Canalies, no hi passen dos 
cotxes pels carres i és un caos B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

186 415 
Posar una font d'aigua al Calisay pels nens que 
juguen G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

187 416 
Petits llocs per a pipi dels gossos, la Riera fa molta 
pudor de pipis C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

187 417 
Netejar la vorera de la Carretera amb l'estació de 
la Renfe C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

188 418 
Pacificació del trànsit Avinguda Pau Costa: millora 
de les voreres, senyalització,… B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Dins el PAM es 
contempla l'aprovació del projecte de millores 
urbanístiques al Rial del Bareu. Urbanització del Bareu. Cal 
soterrar i reurbanitzar i cal ajut d'altres administracions 
supramunicipals. 

188 420 
Millora de les instal·lacions dels contenidors 
soterrats d'arrer d'Arenys G 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

190 422 Arranjament Rial de les Canalies B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

190 423 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

191 425 
Asfaltar i millorar l'enllumenat del Rial de les 
Canalies B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

192 427 Reformar el Rial de les Canalies B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

192 428 Comprar mobiliari infantil pels parcs C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

193 430 Millorar la neteja C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

194 432 Arreglar les voreres de la Riera 
B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
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2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

195 437 
Posar senyalització de reduir velocitat al darrer 
tram del carrer Andreu Guri G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

196 439 Canviar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

197 444 Canviar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

198 449 Millorar el trànsit davant del Calisay G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

199 452 Millorar l'enllumennat de la part mitja de la Riera G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

200 456 
Carrer de Sant Pere, baixada St. Rafael. Eliminar 
voreres i priorització vianants C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Es posarà una barana de ferro als dos cantons 
del carrer, a la baixada de Sant Rafael, per a la gent gran 
dels carrers st. Pere, Bellavista i Sant Rafael. 

201 457 Posar espais grans disponibles pels gossos C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

202 458 

Posar contenidors orgànics a Riera Pare Fita amb 
carrer Barcelona perquè el porta a porta és un 
fracàs, i de seguida fa pudor perquè no ho recullen 
cada dia. D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

203 459 Pipican part alta de la Riera C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

204 461 
Més paperes carrer Andreu Guri i que arribin fins a 
la Riera per exemple. C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

204 462 
Neteja del carrer Goday perquè hi ha molts 
excrements de gossos. C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

205 463 
Facilitar el reciclatge amb contenidors al costat del 
front marítim. Posar-los i canviar-los més sovint. J 

Durant la temporada d’estiu conjuntament amb la 
instal·lació de les guinguetes es col·loquen contenidors de 
selectiva a les platges.  

207 468 
Pas sota estudi de pujada: Hi ha una pendent que la 
gent hi cau. S'hauria de suavitzar. G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. Cal fer projecte 

208 469 

Un espai reservat per als gossos, part alta de la 
Riera (després de la farmàcia) al costat de Mare 
Paula C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 
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209 470 Més parcs pels gossos C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

210 473 Arreglar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

210 471 Pipican C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

210 472 
Treure les pilones de formigó carrers Montalt i 
Montserrat perquè s'hi pixen els gossos G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

213 480 Contenidors soterrats D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

215 484 
Més neteja a Arenys de Mar: Que passin mànegues 
d'aigua per netejar, ja que fa pudor C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

217 487 

Apartaments Catalunya, contenidors de rebuig que 
llençen de tot i a més no tanquen bé i fa pudor, hi 
ha insectes i fins i tot ratolins. Les escombraries les 
recullen a les 12.30 de la nit i fa molt de soroll. B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

218 488 No tanta zona blava G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

219 490 
Camí de terra per dalt del poble per anar al col·legi 
Sinera i l'Escola Bressol Els Colors C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

220 492 

Posar una cèdul·la que apagui i encengui els llums 
dels fanals segons la intensitat de llum natural que 
quedi al carrer. G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

222 494 
A Mare Paula han caigut tres arbres, que renovin 
els arbres. B 

Hi ha per executar Projecte bàsic d’integració paisatgística 
de la Plaça Mare Paula Montalt, aquest mes de novembre 
s’executa la 1ª fase.  

223 495 
Que posin un autobus que arribi a les 
urbanitzacions G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

224 496 Urbanitzar el carrer d'Avall D 

No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Ja es va fer una actuació fa un any al 
carrer Andreu Guri i el carrer d'Avall s'estima que està bé. 

225 498 

Els fanals de la part nova de la Riera: Il·luminen 
massa, n'hi ha molts. Encendre un i l'altre no, o bé 
treure'n alguns. G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 
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225 499 Treure un cable penjant del carrer Montserrat. G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

226 500 
Fer de vianants el carrer de la Parera (Bisbe Català) 
d'una vegada B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Hi ha projecte des de 
Pl. Arnau fins Riera. 

226 501 

Dignificar la "plaça" Josep Ma. Arnau del carrer de 
la Parera, fent una autèntica plaça i no un pàrquing 
brut. B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des de 
Pl. Arnau fins Riera. 

227 502 Fa olor a pipis i caques: Més pipicans C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

228 503 Les lloses de la vorera de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

229 504 Canviar l'ascensor de la platja per una rampa B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  

229 505 Repassar les lloses riera i manteniment B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera. 

230 507 Canalització Rial Sa Clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  

230 508 Més parcs infantils C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

230 506 Neteja de carrers més integral C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

230 510 Fibra òptica al 100% del poble G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

232 512 Carrer d'en Riera B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). S'està treballant en el 
Projecte 

233 513 
Davant dels bancs de la Placeta posar unes baranes 
pels nens petits perquè no baixin G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

234 515 
Fer la vorera Pare Fita emprant el lloc d'on 
aparquen els cotxes 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
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mitja de la Riera.  

235 516 Arranjament del carrer d'en Riera B S'està treballant en el Projecte. 

235 517 Dispensadors de bosses pels gossos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

235 518 
2 pipicans: un per baix de la Riera i l'altra per la part 
alta C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

236 521 La placeta està sempre bruta. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

236 519 
Millorar els regs plaça, plaça Caprabo, platja, ...estan 
trencats. J 

Manteniment diari per part de la colla de jardineria de la 
Regidoria de Medi Ambient. 

238 524 Més zones gratis per aparcar G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

240 532 
A l'hora de fer festes reduir el pressupost i fer-ho 
servir per arreglar els carrers C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

240 531 La orgànica s'hauria de poder tirar cada dia D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

242 536 Renovació clavagueram B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

243 537 
Arreglar el Passeig de la platja (on està la Renfe), 
està ple de forats i cau la gent. F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. l’Estat va aprovar un projecte 
de passeig marítim entre la platja de la Musclera i la Riera 
d’Arenys, però que no s’executarà per manca de 
pressupost. La competència per fer aquest passeig és 
estatal. 

244 539 Més neteja als parcs, com ara la Plaça Lloveras C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

244 540 Millor accessibilitat per als cotxes G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

245 542 Reparar el carrer de l'Església B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

246 544 Contenidors soterrats D 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

247 547 
Més neteja als carrers, principalment excrements 
de gossos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

248 550 
Més neteja als carrers, principalment excrements 
de gossos C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

251 555 Carril bici al costat de la vorera per tota la riera G 
Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està ocupat 
per vehicles.  

252 559 
Fomentar el autoconsum d'energies renovables tant 
de serveis públics com residents G Ho tindrem amb compte, també a Serveis Tècnics. 
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252 562 
Desplegament de la xarxa de fibra òptica ciutadana 
oberta lliure i neutral guifi.net  G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

253 564 
Millorar el camí cap a l'escola del Colors (via 
Paraíso) C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

253 565 Neteja dels carrers de les caques de gos C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

254 568 Freqüència de bus cada 15 minuts G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

254 569 Més zona verda d'aparcament G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

255 572 
Arreglar la part alta del carrer de la Torre com la 
resta B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

256 576 Obres a la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

257 577 
Pavimentació part alta del carrer de la Torre 
(Seràfics) B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

257 578 Arreglar la riera a la platja de la Picòrdia B 

Està prevista una nova actuació de cara al mes de març del 
2014, alhora s’ha demanat diners a partir d’una subvenció 
PUOSC per el buidatge de la Riera i manteniment de rials. 

259 581 Menys zona blava i més zona verda al centre G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

260 583 Prioritzar Medi Ambient I Què és el que es vol? Políticament cal apostar per MA 

261 588 Prioritzar Medi Ambient I Què és el que es vol? Políticament cal apostar per MA 

262 592 Servei de mobilitat internacional G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

265 597 Arreglar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

268 603 

Organitzar un sistema o espai perquè els infants 
puguin jugar a pilota al centre del poble i no facin 
mal a d'altres (p. Ex. Plaça de l'Esglèsia) 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

268 605 
Habilitar un espai perque els gossos puguin cagar i 
tenir els carrers més nets C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 
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269 608 Arreglar els forats de l'Avinguda Europa G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement.Aquesta actuació forma part d’una unitat 
d’actuació que requereix la participació dels veïns. 

269 609 Escombrar tots els carrers no només la riera C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

272 613 
Més lloc per aparcar al centre, vaig al Bona Àrea de 
Calella perque no trobo aparcament G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

273 615 
Pavimentar el carrer Sant Roc igual que el Pompeu 
Fabra C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. "Millora de l'asfalt de carrers 
que no requereixen intervenció en serveis de subsòl". 

273 614 Netejar la resta d'Arenys a més de la riera C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

274 616 Netejar amb aigua els carrers i buidar les papereres C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

275 617 
Arreglar casc antin d'Arenys (Bareu, Margarides, 
Turó,...) C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. "Millora de l'asfalt de carrers 
que no requereixen intervenció en serveis de subsòl". 

276 619 
Més escombraries pel carrer i neteja amb aigua dels 
carrers C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

277 620 Arreglar el Rial Sa Clavella fins a les escoles B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

278 621 
Parc Mare Paula cal fer més arranjaments i posar 
més gronxadors B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

278 623 Tancar el jardi del passatge Vallgorguina G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

279 625 
Més neteja als carrers, ja que els visitants tenen 
sensació de poble brut C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

279 626 
Menys impunitat als cotxes aparcats en doble fila a 
la riera I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

280 629 Arreglar i actualitzar el Parc del Lourdes F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

280 628 Treure el carril bici ja que és inútil G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 
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281 632 Acabar el camins escolars G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

282 634 Un parc sense sorra pels nens amb gronxadors C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

283 635 Més aparcament a la Riera G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

283 636 Millorar la circulació per la Riera G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

284 638 
Més neteja, sobretot els enllaços que uneixen el 
poble amb el Polígon industrial C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

285 641 Substituir els arbres de la plaça de l'Esglèsia G 
Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar 

286 642 
Millorar els espais pels jocs infantils perquè no n'hi 
ha prou espai a la placeta C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

287 645 
Als estius regar l'accés a la platja de Cavaió per 
evitar i limitar la pols G 

 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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

287 644 Carrer de la Parera pera vianants B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des de 
Pl. Arnau fins Riera. 

287 643 
Plaça JM Arnau sigui una plaça arbrada i sense 
cotxes B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Hi ha projecte des de 
Pl. Arnau fins Riera. 

288 646 
Netejar els carrers de caques i pipis de gos i buidar 
papereres C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

288 647 Carril per a bici i patinets a la riera G 
Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està ocupat 
per vehicles.  
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289 648 Contenidors soterrats zona antiga D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus. Al municipi d´Arenys de Mar 
actualment coexisteixen dos model de recollida selectiva 
de residus: la recollida porta a porta i la recollida en 
contenidors (majoritàriament en superfície i alguns de 
soterrats). Concretament, trobem contenidors soterrats a 
l’Avinguda Pau Costa,  al carrer Platja Cassà i a la Plaça 
Molí de Mar. Aquests contenidors es van instal•lar en el 
moment d’execució de diferents obres d’urbanització 
d’aquests carrers principalment per raons estètiques i 
d’integració en l’espai. Tanmateix, amb el temps s’ha vist 
que el cost d’instal•lació i manteniment d’aquests 
contenidors és molt elevat i els resultats en la recollida 
selectiva pitjors que amb altres models de recollida (els 
usuaris acostumen més a abocar-hi els residus barrejats en 
comptes de separar per tipologia). Aquests fets fan que es 
prioritzi la recollida porta a porta o en contenidors en 
superfície davant dels contenidors soterrats 

290 649 

Construcció d'un correcan, com s'ha fet per 
example a Malgrat de Mar. On es pot anar amb els 
nostres gossos a un espai tancat i aixi permet que 
corrin en llibertat amb altres gossos. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

290 650 Habilitar una zona per a gossos a la platja. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

291 654 

Creació d'una platja per a gossos on estigui permes 
l'acces dels animals durant tot l'any, com ja es fa a 
altres municipis de Catalunya, com per exemple 
Castelló d'Empuries, Sant Carles de la Rapita, etc. F 

Regulat per la llei de Costes. No és competència municipal 
a priori. 

292 658 Canvi lloses i cobriment de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

293 659 
Arranjament alguns espais dels patis exteriors dels 
habitatges Sagrada Família G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

294 661 
Millorar les lloses de la riera atès que les arrels dels 
arbres estan descalçant el paviment 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

294 662 

Fer més aparcament a la plana del Paraíso perquè si 
venen visites o urgències no és possible aparcar, i 
en aquest sentit, proposa que hi ha carrers que és 
millor que es faci vorera única per facilitar la 
mobilitat de les persones G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

295 665 

Cal arreglar la última rampa del Xifré per millorar 
l'accessibilitat al CAP de les persones amb mobilitat 
reduïda G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

297 669 
Arreglar el paviment del carrer Tossol, el qual és 
estret i les voreres no són transitables. C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació i 
la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

297 671 Les lloses de la Riera s'han d'arreglar.  

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

297 670 

Mica en mica s'haurien d'anar fent les instal·lacions 
d'aigua, llum, gas, telèfon,...perquè en els carrers del 
Tossol i d'Andreu Guri hi ha els cables vistos que 
no deixen passar apenes els gegants i s'haurien de G 

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 actuacions de millora a 
incloure en el pressupost participatiu. Aquesta acció es 
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soterrar. trasllada al responsable municipal que pertoqui per al seu 
coneixement. 

300 678 
Espai Horta Els Lleons Pèrgoles amb jocs de taula i 
enllumenat B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

300 679 Arranjament de la Placeta Sa Boada G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

300 680 Arranjament tram elevat Sa Clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer 

300 682 Rampa d'accés a la platja B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer 

300 681 
Bar al Pavelló Esportiu Fons de le Llistat de les 
propostess Ceeus B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer 

 
 

 
 
 
c) Llistat de propostes 
 
 
 
 

D persona/                                                                                                                   
associació Proposta Acció Proposada 

Criteris 
Resposta 

EXPLICACIÓ VALORACIÓ RESPOSTA A LA 
CIUTADANIA PER PART DE LA REGIDORIA 

CORRESPONENT 

1 1 
Cursos gratuïts d'idiomes per a totes les edats 
(xinès, rus o alemany) 

F 
No perquè aquesta acció l'ha de fer l'empresa privada. 
L'administració pública no ha de respondre a tot.  

1 2 
Dotar econòmicament els concursos dels 
cartells de Festa Major (St. Zenon i St. Roc) 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

2 3 
Millorar la seguretat de la plaça del Calisay, 
evitant l'entrada de cotxe i vehicles 

A 

Acció Assumible:Acció de manteniment i millora de la 
vila que, degut a la petita dimensió, es realitza per 
l'ajuntament sense que suposi un cost econòmic afegit. 
ASSUMIBLE DES DE LA REGIDORIA. Des de la 
Regidoria de Mobilitat i Serveis Municipals s'ha instal·lat 
una tanca i unes llums nocturnes per evitar l'entrada de 
vehicles. 

2 4 
Augmentar la freqüència de la neteja dels 
contenidors d'escombraries 

D 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

2 5 
Sponsoritzar els grans esdeveniments esportius i 
fer-ne més difusió per obtenir més visitants G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. No és inversió. No valorat. 

3 6 Realitzar un Parc infantil al Parc Fèlix Cucurull 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 



      Memòria participativa 

94 

 

4 7 
Retirar les places d'aparcament del Carrer de la 
Torre i arranjar les voreres i la calçada 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada.  

5 8 
Arranjament de les voreres del carrer de la 
Torre i retirar els aparcaments 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada.  

6 9 

Recursos Humans pels Serveis Socials municipals 
i el Defensor del Ciutadà amb l'objectiu de 
cobrir l'augment exponencial de les necessitats 
de la població més vulnerables en la cojuntura 
actual. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

6 10 

Recursos Humans per l'Escola d'Adults. Amb 
l'objectiu de cobrir l'augment exponencial de les 
necessitats de la població més vulnerable en la 
cojuntura actual. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

6 11 
Convocar 20 plans d'ocupació per a 20 persones 
durant sis mesos 

F 
No per raons competencials. Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. Els plans d'ocupació és una 
subvenció del SOC. 

7 12 Fer l'hora del conte en anglès 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. De tant en tant a la Biblioteca s'esta fent.  

7 13 
Servei de ludoteca pels pares que vulguin assistir 
a actes organitzats per l'ajuntament 

C 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

8 14 
Organitzar sortides culturals i lúdiques a preus 
assequibles 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de joventut es fa pels joves.  

8 15 
Organitzar cursos de teatre i promoure 
representacions al Teatre Principal  J 

Des de joventut es fa el taller de teatre, amb una 
representació final al Teatre Pricipal.  

8 16 

Organitzar conferències i debats periòdics sobre 
Gays i Lesbianes i oferir assessorament a l'espai 
jove sobre aquesta temàtica i poder utilitzar el 
telèfon rosa 900 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Si hi ha curiositat 
per part d'alguna persona es respon i s'informa i 
s'assessora en valors com igualtat, llibertat, respecte... 
Així com, sobre sexualitat. Des del nou Pla d'Actuació 
Municipal d'Igualtat i amb el seguiment es preveu aquesta 
línia d'actuació. 

8 17 

Facilitar un espai obert els diumenges on poder 
consultar i llegir la premsa diaris (cobrint el 
servei que ofereix la biblioteca els dies de cada 
dia) 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

9 18 
Convocatòria extraodinària d'ajuts d'habitatge 
per apersones que hagin perdut la feina A 

Acció Assumible: Acció de millora de la vila que, degut a 
la petita dimensió, es realitza per l'ajuntament sense que 
suposi un cost econòmic afegit o bé que es valora que ho 
pot assumir la regidoria corresponent. Assumible des de 
la Regidoria: En concepte d’habitatge hi ha diversos ajuts 
per a persones amb rentes baixes. Tramitem ajuts de la 
Generalitat per a diversos conceptesa. per a persones 
que han perdut l’habitatge per un procés de 
desnonamentb. per al manteniment de l’habitatge de 
persones que tenen deutes de lloguer o hipoteques. c. 
Aquest any s’ha obert convocatòria d’ajuts permanents al 
lloguer. D’altra banda, a serveis socials tramitem ajuts 
d’urgència per a fer front al pagament de lloguer. El 
concepte ‘ajuts d’habitatge per a persones que han 
perdut la feina’ és molt ampli. S’hauria d’acotar la 
demanda i veure si realment hi ha una necessitat a la que 
ja no s’estigui fent front amb els ajuts esmentats.  

9 19 
Vals de compra d'aliments en establiments de la 
població J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Aquesta ja s’està fent. Es dona una targeta 
amb 50 euros per a poder comprar menjar fresc en un 
establiment de la població. 
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9 20 

Usuaris derivats de serveis socials poguessin 
treballar temporalment per l'ajuntament en 
obres municipals 

J 
Es treballa coordinadament amb Promoció local pel que 
fa a la derivació/seguiment d’usuaris derivats als plans 
d’ocupació 

9 21 

Serveis d'auxiliar de la llar per fer actuacions en 
domicilis de persones grans amb disminució i 
fomentar l'ocupació de persones aturades al 
municipi 

D 

No per raons tècniques. Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Actualment els plans d’ocupació 
que han sortit d’auxiliars de la llar s’han adjudicat a la 
residencia geriàtrica municipal i no als Serveis d'Atenció a 
Domicili. 

10 22 Retirar zona blava 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

10 23 
Oferir quotes de gimnàs municipal més 
assequibles (quotes low cost) 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. No és inversió. No valorat. 

10 24 
Xecs de roba per a persones amb necessitats 
econòmiques 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Caritas té en funcionament aquest servei 
que, de moment, és suficient per a la població. 

10 25 Oferir més activitats culturals a preus econòmics G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

10 26 Tenir oficina del SOC a Arenys de Mar F 

No és competència de l'Ajuntament, sinó del SOC, el 
que hi ha es un màquina del SOC  per poder segellar 
l'atur, obtenir certificats, informació cursos,.. 

10 27 Un hort d'estupefaents 
I 

 Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

10 28 Tenir més tendes comercials tipus Berska F No competència Ajuntament 
10 29 Tenda de tattos F No competència Ajuntament 
10 30 Casino F No competència Ajuntament 
10 31 Més ajudes per Serveis Socials H Acció genèrica. Mes ajudes per SS. 

10 32 Menys espais sense fum G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

10 33 Associació de Marihuana 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

10 34 Una flaix a les Festes d'Arenys de Mar G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

11 35 
Augmentar la neteja i el nombre de papereres a 
la vila C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació. 
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11 36 

Arranjar el camí de mar que va des de la Riera 
fins a la Musclera, amb passeres de fusta en el 
punts conflictius i sobre tot per poder passar de 
la zona de la Muvisa fins a la Musclera sense 
haver de fer grimpades per les roques tant del 
torrent com de la platja. B Actuació prevista. arranjament cami existent 

12 37 
Material per festes: compra de 400 cadires de 
polipilè i 42 taules de fusta + 4 carros 

C 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

12 38 
Canvi del sistema d'il·luminació de les 
exposicions del CC Calisay 

C 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

12 39 
Millora de les instal·lacions elèctriques per actes 
lúdics a la plaça de l'esglèsia 

C 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

13 40 Més parcs per a joves B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Dins el cobriment de la Riera, es 
preveu un espai lúdic que inclou una pista de futbol 
pública. 

13 41 Casal per a joves 

C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial.  

14 42 Casal de joves 

C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial. 

15 43 
Casal de joves (vucs d'assaig, sala per concerts, 
etc.) 

C 

Els bucs d'assaig es plantegen com a un projecte 
independent del casal. El casal requereix d'una gran 
inversió i manteniment que no creiem que amb la 
resposta actual dels i les joves i el moment socio-
econòmic actual sigui ni preferencial ni referencial. 

16 44 Concerts Punk 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Dins la diversitat d'activitats 
organitzades pels joves tant en Barraques com en altres, 
hi ha cabuda per tots els estils de música sota la seva 
decisió.  

17 45 Canvi de les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

18 46 Canvi de les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

19 47 Millorar el clavegueram 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 
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20 48 Més ajudes a la gent gran i Benestar Social G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

21 49 Contenidors soterrats G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Al municipi d´Arenys de Mar 
actualment coexisteixen dos models de recollida 
selectiva de residus: la recollida porta a porta i la 
recollida en contenidors (majoritàriament en superfície i 
alguns de soterrats). Concretament, trobem contenidors 
soterrats a l’Avinguda Pau Costa,  al carrer Platja Cassà i 
a la Plaça Molí de Mar. Aquests contenidors es van 
instal·lar en el moment d’execució de diferents obres 
d’urbanització d’aquests carrers principalment per raons 
estètiques i d’integració en l’espai. Tanmateix, amb el 
temps s’ha vist que el cost d’instal·lació i manteniment 
d’aquests contenidors és molt elevat i els resultats en la 
recollida selectiva pitjors que amb altres models de 
recollida (els usuaris acostumen més a abocar-hi els 
residus barrejats en comptes de separar per tipologia). 
Aquests fets fan que es prioritzi la recollida porta a porta 
o en contenidors en superfície davant dels contenidors 
soterrats. 

22 50 
Rampa al capdevall de la Riera per accedir a les 
platges B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

23 51 Escaletes del carrer d'avall D 
No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica.  

24 52 
Més neteja als carrers, en especial al carrer d'El 
Turó 

C 
Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

25 53 Millorar el clavegueram 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 

26 54 Millorar el clavegueram 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Aprovació i licitació del Pla del 
Clavegueram. 

27 55 Canvi de les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM).  

28 56 Eliminar les barreres arquitectòniques C 

S'ha proposat des de mobilitat realitzar la millora dels 
passos de vianants elevats a la zona de Lourdes. I en 
aquest setit, aquesta proposta passa a votació. I altres 
actuacions que s'han realitzat, a Hort del Bisbe s'han 
posat passos elevats, al pas del col·legi Joan Maragall s'ha 
aixecat el terra per elevar les dues boreres, i a la zobna 
de la Presentació. 

29 57 Millorar la neteja C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  
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30 58 Posar gronxadors al Parc dels Països Catalans C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

30 59 
Campanya de civisme amb els excrements 
d'animals per la vila C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. Ha entrat a votació.  

30 60 L'hora del conte en anglès un cop al mes 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. De tant en tant a la Biblioteca s'esta fent.  

31 61 

Dotar d'un servei de monitoratge itinerant i 
flexible que pugui estar preparat per quan se'l 
sol·liciti des de les Regidories perquè les 
persones assistents als actes que s'organitzen des 
de l'ajuntament, per facilitar l'assistència i la 
participació als actes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

32 62 

Asfaltat de la calçada situada a la baixada de 
Lourdes i instal·lació d'un nou pas de vianants 
elevat 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

33 63 
Crear un passeig exclusiu de medi ambient per a 
vianants i bicilcetes a la Platja del Cavaió B 

Passeig adjacent al tancat perimetral paisatgístic de la 
platja que actualment separa la part consolidada i l’àmbit 
de sorra, des de l’extrem de ponent (Port) fins a 
l’extrem de llevant (Rial Valldemaria), aquest pas quedarà 
delimitat entre dues rengleres d’estaques de fusta 
tractada (secció rodona i 2 m de longitud) i corda 
marinera. Una de les dues rengleres ja està instal•lada, de 
manera que es tractaria només d’instal•lar un tancament 
paral•lel a aquesta, a 7 m de distància. Aquesta amplada, a 
més, permetrà la projecció d’una renglera arbrada  amb 
pins pinyers per l’interior d’aquest pas, 
Aquesta pista també podrà esser utilitzada per el pas de 
vehicles d’emergències i serveis (bombers, ambulàncies, 
policia...). 
En total, el tractament paisatgístic d’aquesta via 
d’emergència i passeig de la platja del Cavaió. 

33 64 Dotar les platges amb 4 zones noves de descans 

B 
Es preveu instal•lar dues zones de descans amb taules de 
pícnic i bancs a les platges, una al Cavaió i una altra a la 
Picòrdia, cada zona estarà integrada per: 4 bancs, 4 taules 
de pícnic i 2 papereres. 

33 65 Compra de mobiliari urbà per a les platges B Previst al Pla d'Actuació Municipal. 

33 66 Remodelació de la Plaça Bellavista 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

33 67 

Consolidació d'una zona de jocs infantils a la 
platja del Cavaió i una altre a la platja de la 
Picòrdia 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Es preveuen 
consolidar àrees de jocs infantils a les dues platges, a 
l’entorn de les xarxes piramidals ja instal•lades, de forma 
permanent, per al seu ús en qualsevol moment de l’any. 

33 68 Remodelació de la plaça de la Mina 
C 

Acció que passa a les obres de millora com a ampliació i 
adequació de parcs i places amb mobiliari. 

34 69 
Lloguer de cadires elèctriques per a persones 
amb mobilitat reduïda 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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35 70 
Inicidir en que els gossos vagin lligats i en els 
deposicions ie xcrements 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

35 71 
Millorar l'enllumenat de la Riera Pare Fita cantó 
dret 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

36 72 

Ajuda a les persones grans que estan soles i amb 
baix poder adquisitiu, assignant-los una persona 
per tal que els ajudin. La compensació a aquestes 
persones que ajuden no és amb diners sinó amb 
algun altre servei que necessitin 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

36 73 

Buscar la forma directe o indirecte per tal que la 
infància disposi d'un plat de menjar allà on les 
famílies no arribin 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la Regidoria d'Educació es 
concedeixen les beques de menjador a famílies amb uns 
recursos limitats. 

37 74 

Fer el Pla Estratègic d'Arenys de Mar. Que 
volem ser com a poble? Que hem de fer perquè 
les empreses i la gent vingui a Arenys? Si no 
sabem on volem a anar ni quin camí ens portarà. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

38 75 

Recursos Humans pels Serveis Socials municipals 
i el Defensor del Ciutadà amb l'objectiu de 
cobrir l'augment exponencial de les necessitats 
de la població més vulnerables en la cojuntura 
actual. 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

38 76 

Recursos Humans per l'Escola d'Adults. Amb 
l'objectiu de cobrir l'augment exponencial de les 
necessitats de la població més vulnerable en la 
cojuntura actual. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

39 77 

Coordinació de llars d'acollida per a families o 
persones en situació precaria o de desnonament, 
subvnecionat per l'ajuntament 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. L’ajuntament disposa en funcionament 9 
pisos per aquests fets i 4 més cedits a la comunitat de 
frares caputxins. 

39 78 
Endreçar el Passeig Marítim des d'Arenys a 
Caldes 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. L’Estat va aprovar un 
projecte de passeig marítim entre la platja de la Musclera 
i la Riera d’Arenys, però que no s’executarà per manca 
de pressupost. La competència per fer aquest passeig és 
estatal. 

39 79 

Comprometre als viltans i vilatanes en el dia dia 
de la vila a través d'un whatsApp de la Policia 
Local 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

39 80 

Foment, programa i estratègia vers el 
cooperativisme, tant productiu com de serveis i 
consum A 

El futur viver d'empreses està enfocat en cooperatives, 
però fins al 2015 no creiem que estigui operatiu 

39 81 

Reducció de l'IBI temporal a aturats i aturades. 
Reducció dels IBI a jubilats sense altre ingrès que 
la pensió 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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40 82 Reformar els carrers que estan malmesos 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

40 83 Augmentar el pressupost de serveis de neteja 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

40 84 Posar més papereres 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

41 85 

Posar una barana de ferro (als dos cantons del 
carrer) a la baixada de Sant Rafael, per a la gent 
gran dels carrers St. Pere, Bellavista i St. Rafel 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

42 86 

Creació d'una àrea d'autocaravanes (en 
col·laboració amb la Diputació) pel buidatge 
d'aigues grisses i càrrega d'aigua neta i buidatge 
d'aigues negres. No hi ha cap en tota la provincia 
iaixò pot atruare un tipus de turista rodats i 
amant i respectuòs amb l'entorn 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.. Ho tindrem en compte com a 
futur projecte. 

42 87 

Acondicionament del c/ batipalmes (cau just 
davant de la escola sinera).Els pares del centre, 
com jo, solem aparcar en aquest carrer per 
poder deixar els nostres fills. *Deixo una foto 
ilustrativa.Es va prohibir l’aparcament perque era 
estret i perillos pels usuaris, amb tota la raó! 
Proposo aixamplar el carrer i arreclar la vorera 
perque els peatons puguin caminar amb 
seguretat. Fer que els cotxes estacionin a la 
banda dreta , si us fixeu el carrer es de sentiti 
únic peró actualment aparquem a la banda 
esquerra, la banda no natural.  Si es 
complementa amb un pas de zebra molt millor! 
D’altra banda també es pot reparar els 
esboranys que hi ha en tot el carrer, deixo una 
mostra. F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. 

43 88 
Una ludoteca pública, i espai d'acollida per a 
infants 

C 

Hi ha serveis que ja s'oferten des de l'àmbit privat amb 
els que entrariem en conflicte i no creiem que sigui just. 
Tanmateix un Servei de Ludoteca pels pares que vulguin 
assistir als actes organitzats per l’Ajuntament, sí que es 
valora que pot entrar a votació. 

44 89 Més cursos per a persones adultes a Arenys 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Tanmateix  la formació bàsica reglada s'està 
ofertant des de l'Escola d'Adults.   

44 90 
Més pistes de futbol i bàsquet per a nens a l'aire 
lliure 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

45 91 
Més pistes de futbol ibàsquet per a nens a l'aire 
lliure 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

45 92 Asfaltat dels carrers del casc antic d'Arenys 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

46 93 
Més metges especialistes al CAP d'Arenys de 
Mar 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 
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46 94 Millor neteja de les platges 

B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges 

46 95 Millora dels parcs infantils 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

46 96 
Més pressupost per a la compra de llibres a la 
biblioteca 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

47 97 
Posar  asfalt uniforme al carrer Antoni Torrent i 
treure les voreres 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

48 98 
C/ Andreu Guri i carrer d'Avall treure voreres i 
arreglar asfalt 

D 

No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Ja es va fer una actuació fa un any 
al carrer Andreu Guri i el carrer d'Avall s'estima que està 
bé. 

48 99 

C/ Tossol  i Andreu Guri treure les sortides 
aparcaments (igual que el carrer de la Torre, 
asfalt uniforme) 

C 
Es vincula el carrer del Tossol a l'actuació de votació: 
Posar asfalt uniforme al carrer d'Anotni Torrent i treure 
les voreres. 

49 100 
Canviar les lloses de la riera, tapes de 
clavegueram i rajoles varies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

50 101 
Vigilància a la placeta de l'Esglèsia per evitar que 
els adolescents juguin a pilota 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la Regidoria de Mobilitat i Serveis 
Municipals s'ha instal·lat una tanca i unes llums nocturnes 
per evitar l'entrada de vehicles 

50 102 Buidar la riera  de sorra a la part de baix 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista una 
nova actuació de cara al mes de març del 2014, alhora 
s’ha demanat diners a partir d’una subvenció PUOSC per 
el buidatge de la Riera i manteniment de rials. 

50 103 Més neteja al poble i evitar caques de gos 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

51 104 Més parcs per a nens 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

51 105 
Parcs per a joves, pistes skate i pista de fultbol 
pública 

B 
CLASSIFICADA COM A PREVISTA: Dins el cobriment 
de la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista 
de futbol pública. 

51 106 Canviar les lloses de la riera, la part alta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

51 107 
Canviar l'ascensor per una rampa per l'accès a la 
platja 

B Aquesta actuació està prevista. 

52 108 Treure la zona blava 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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53 109 Més ajudes pels necessitats i repartir-les millor 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

53 110 Millorar la neteja de la part alta del poble 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ amb actuacions vinculades a: Millora asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis del 
subsòl. Asfalt uniforme Antoni torrent sense voreres, 
Escolàpies paviment i sense voreres. 

54 111 
Residència i centre de dia per a gent 
discapacitada J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Hi ha residència municipal i centre de dia, 

55 112 Promoure l'associacionisme i un hotel d'entitats 

B 
En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  

55 113 
Millorar la mobilitat en bicicleta i treure la zona 
blava 

G 
Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

55 114 
Pavelló més gran i amb major capacitat per a 
poder-se entrenar tots els clubs simultaneament 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

56 115 
Col·legi gratuït o servei d'acollida fins a les 17 
hores 

F 
L'escola pública és gratuïta i les AMPAS ofereixen serveis 
a preus molt reduïts.  

56 116 
Millorar la neteja i campanya cívica per les 
caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

56 117 Més ajudes pel menjador escolar 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Beques escolars 

56 118 Biblioteca a la part alta de la riera 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

56 119 Menys arbres pels carrers 
B 

Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar 

57 120 Impost per tinença de gossos 

B 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

57 121 Vigilància a la plaça del Molí Vell 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

58 122 Concerts de música juvenil  

E 

Els concerts van subjectes a normatives que regulen uns 
mínims de seguretat. Afegint-li les necessitats tècniques 
perquè siguin uns bons concerts, el cost dels músics... 
Tenen un cost que la regidoria de joventut no pot 
assumir si volem treballar amb altres projectes.  

58 123 Més tendes de roba juvenil 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 



      Memòria participativa 

103 

 

59 124 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la 
riera o cèntrics 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

59 125 
Arreglar les voreres del casc antic i treure les 
voreres (asfalt uniforme) 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ amb actuacions vinculades a: Millora asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis del 
subsòl. Asfalt uniforme Antoni torrent sense voreres, 
Escolàpies paviment i sense voreres. 

60 126 Posar rampa per anar a la platja 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

60 127 
Posar voreres del cementiri al costat del pas de 
vianants 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Dins la Llei de 
barris està previst la remodelació de la plaça Salvador 
Espriu que inclou fer accessible l’accés al cementiri ja que 
a dia d’avui no hi ha cap vorera a l’entorn del pas de 
vianants d’entrada al cementiri 

60 128 Arreglar la façana del cementiri 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Cada any es pinta la façana del Cementiri. 

61 129 
Pavelló nou, no hi ha prous pistes per tots els 
entrenaments delc clubs, més pistes 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

61 130 Botigues de roba juvenil 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. No competència Ajuntament 

62 131 Piscina Municipal descoberta 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.  

62 132 Lloger de patinets d'aigua a la platja durant l'estiu B Ja està contemplat per al 2014 

62 133 Més tendes de roba juvenil 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. No competència Ajuntament 

62 134 Botigues de xuxes al centre del municipi 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. No competència Ajuntament 

63 135 Parc infantil al centre del poble 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

64 136 Més neteja al carrer platja Cassà 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

65 137 Posar fibra òptica a tot el municipi 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

65 138 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors 

J 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  
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65 139 
Adapatar i formar els restaurants per adapatar 
els seus menús per a persones celíaques 

F No competència Ajuntament 

66 140 
Delimitació de zones aptes per a gossos a la 
platja i pipiscans pel poble 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

66 141 
Arranjament de les pistes de sorra del col·legi 
Joan Maragall i plantada d'arbres 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Cada principi es reposa la sorra del pati del 
sorrall. A la part Anna Ma Ravell té pins.  

67 142 
Més ajudes a les famílies, la gent discapacitada i 
gent gran 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

68 143 Més ajudes socials 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

68 144 Campanya per promoure la integració cultural 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

68 145 Més llibres a la biblioteca 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

68 146 Realitzar més activitats culturals 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

69 147 Beques per a menjador escolar 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Beques escolars. 

69 148 
Mitjans per aprofitar el menjar fresc sobrant dels 
comerços 

F No competència Ajuntament 

69 149 
Senyals acústics als semàfors per a persones 
ceques 

D 

Es va intentar posar al pas de l'estació de RENFE al 
semàfor, però el problema que tenim és que fa molt de 
soroll i a la nit molesta als veïns. De tota manera s'hauria 
de posar en àmbar a la nit i desconnectar el so del 
semàfor, però hi ha semàfors que no es poden 
desconnectar. 

69 150 Rampa per accedir a la primera platja a peu 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

69 151 Carril bici integral 
G 

Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

70 152 
Treure l'ascensor per l'accès a la platja i canviar-
ho per una rampa 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

70 153 Arreglar el tros estret del carrer Anselm Clavé 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

71 154 
Revisar les voreres, caques dels gossos i gossos 
als balcons 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

72 155 
Posar transposrt per quant venim de festa el cap 
de setmana 

G 

Hi ha transport que funciona de nit que va des de Blanes 
a Barcelona per NII. I els d'Arenys de Munt ve la gestió 
de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. S'hauria de fer un 
estudi de la viabilitat dels usuaris d'aquest transport. 
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73 156 
Campanya de civisme per evitar les caques de 
gos al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

74 157 
Campanya de civisme per evitar les caques de 
gos al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

74 158 
Que la Policia posi multes als cotxes mal 
aparcats a les zones de càrrega i descàrrega 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

75 159 Menjador social J 

Està en funcionament el menjador social  (patronat 
socors) amb capacitat per a 20 persones i el de l’ITACA 
amb capacitat per a 5.- És per a persones més grans de 
65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te un cost 
econòmic molt elevat doncs és necessita infraestructura , 
personal, equipament i en cas de que és pogués fer 
caldria assegurar la continuïtat del projecte. 

75 160 Neteja de les caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

76 161 
Canviar les voreres de la part baixa del poble. 
Treure les pedres de les voreres 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

77 162 Passeig a la tercera platja F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. 
Generalitat 

77 163 Zona de residents (per aparcaments) a la riera 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

77 164 Firetes cada diumenge 
J 

 Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Actualment ja es fa 

77 165 Fira del Bolet 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Bona idea, ho tindrem en 
compte els propers anys 

77 166 Baixar l'IBI i els sous dels polìtics 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

78 167 Arreglar els carrers del Montaltmar 
D 

Carrers públics recepcionats per l'ajuntament, 
contribucions especials, repercutit pels veïns. 

79 168 Més neteja 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  
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79 169 Multes a propietaris de gossos incívics 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

79 170 Congelar IBI 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

80 171 Parc per a nens al centre del poble 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

80 172 
Arranjament uniforme als carrers d'en riera i rial 
Sa clavella 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Redacció de 
projecte carrer d'en Riera i Projecte adequacions a Sa 
Clavella. 

80 173 
Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

81 174 Placeta pels avis a la part alta de la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

81 175 Canviar les lloses de la riera de la part alta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

82 176 Podar els arbres 

J 

Habitualment es realitzava aquest servei a l’arbrat de 
poca alçada mitjançant la colla de jardineria, en aquests 
moments s’està demanant pressupost per tal de 
externalitzar aquest servei a una empresa. 

82 177 Més neteja de les clavegueres 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

82 178 
Autobús regular fins a la piscina i a la platja 
nudista 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

82 179 Més activitats culturals 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

83 180 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la 
riera o cèntrics 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

83 181 Canviar les rajoles de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  
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83 182 Congelar els impostos IBI, basures i clavegueram 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

84 183 
Més activitats per a la gent gran i al teatre dels 
seràfics 

C 
Activitats que es realitzen des de les entitats de gent gran 
i la regidoria de gent gran s'organitza la Diada de la Gent 
Gran.  

84 184 
Millorar el transport públic per l'interior del 
poble i a la zona del McDonals 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

84 185 Organitzar més cursos d'idiomes i informàtica 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

84 186 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors 

J 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

85 187 
Programar ball els dissabtes per la tarda per a la 
gent gran 

G Les entitats de gent gran programen activitats. 

85 188 

Adequar la majoria dels carrers a persones amb 
problemes de mobilitat, sobretot els que porten 
al CAP 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

85 189 

Demanar la participació ciutadana en la presa de 
decisions de gran impacte, com pot ser la 
compra de les clarisses 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

85 190 Fira de manualitats a la part alta de la reira 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

85 191 
Fer uns pressupostos més transparents i amb 
una actualització diaria general i específica 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

86 192 Major control de les caques de gos 
 

  

86 193 
Més festes de convivència per fomentar la 
interculturalitat 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

86 194 
Accés a la platja des de la Riera: treure 
l'ascensor i posar una rampa 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

86 195 
Fer proposta paritària per a personatge de l'Any 
d'Arenys 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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86 196 

Possibilitat de descarregar-se l'agenda per temes 
i per iPad. També enviament per mail a 
Arenyautes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

87 197 
Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

87 198 
Posar un semàfor al pas que hi ha davant del 
Condis 

D 
És complex perquè hi ha obra civil i es tancar el pas de la 
Riera. És un sistema car perquè s'ha de comprar el 
semàfor i fer obra civil. 

88 199 Més ajuts socials per a les persones aturades 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

88 200 Ajuts a les escoles públiques 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Es concedeixen les beques escolars. 

88 201 Aparcaments gratuïts per tot Arenys 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

89 202 Fer rampa per accès a la platja 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  

89 203 
Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

89 204 Millorar el mercat municipal i l'accès. 
B 

Hi ha un projecte de remodelació del mercat valorat en 
5-6m € 

90 205 Millorar les ajudes a les escoles 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Es concedeixen les beques escolars 

90 206 
Fer els casals d'estiu, setmana santa i Nadal més 
assequibles 

J 
Creiem que l'oferta del casal d'estiu i del parc de nadal ja 
cobreix aquesta necessitat amb uns preus ajustats i part 
subvencionada des del mateix ajuntament.  

90 207 Asfaltar el carrer Doedes 
C 

Accio de millora del procés participatiu que es vincula a 
la fase de votació. 

91 208 

Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes. Crear 
pipicans. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

92 209 
Cobrir la part alta de la Riera que falta i posar 
mobiliari per a joves en aquest espai 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  Dins el cobriment 
de la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista 
de futbol pública. 

92 210 Treure la zona blava 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

92 211 Fer un hotel al poble G No hi ha inversors interessats 

92 212 Tendes de roba juvenil F No competència Ajuntament 
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93 213 Camp de futbol sala públic 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

93 214 Piscina Municipal descoberta 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.  

94 215 Arreglar les platges 

B 
S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

94 216 Tapar el tros de riera que falta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

94 217 
Carril bici integral i connectat amb Arenys de 
Munt 

F 
Diverses administracions a gestionar: Carreteres de la 
Generalitat, Autopistes i Arenys de Munt. 

94 218 Discoteques per a joves de 14-16 anys F No competència Ajuntament 

94 219 
Posar un hotel per general turisme i feina als 
joves 

G No hi ha inversors interessats 

95 220 Augmentar els serveis del CAP 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

95 221 Fer més gran la pista skate 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

95 222 Fer un hotel al poble G No hi ha inversors interessats 

96 223 Més neteja pels carrers amb aigua 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

96 224 Més ajudes socials 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

96 225 Campanyes de civisme per la radio 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

97 226 
Millor accessibilitat al centre del poble, CAP, 
Ajuntament,… 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). "Continuar amb el 
procés de supressió de barreres arquitectòniques". 

98 227 Pavelló nou ja 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

99 228 Arranjament del carrer del pi 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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100 229 Pipicans 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

100 230 Asfaltar el camí de sorra de l'escola els colors 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

100 231 Escoles obertes 
B 

Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

100 232 Asfaltar el pati del Joan Maragall (primaria) 
G 

Es considera que els dos patis que hi ha compleixen les 
funcions: un d'asfaltat i el de sorra pels nens. I al de sorra 
se'n fa un manteniment. 

101 233 Escoles obertes per l'esbarjo dels nens 
B 

Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

101 234 Pipicans pels gossos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

101 235 
Igualtat de condicions entre treballadors públics i 
polítics 

I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

102 236 Millores per a la gent dependent 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

102 237 Ajudes a la infància i gent necessitada 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

103 238 Ajudes als parats i gent gran, menjador social J 

Està en funcionament el menjador social  (patronat 
socors) amb capacitat per a 20 persones i el de l’ITACA 
amb capacitat per a 5.- És per a persones més grans de 
65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te un cost 
econòmic molt elevat doncs és necessita infraestructura , 
personal, equipament i en cas de que és pogués fer 
caldria assegurar la continuïtat del projecte. 

103 239 Mes papareres 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

103 240 Asfaltar el Rial Sa clavella 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte 
adequacions a Sa Clavella. 

103 241 Promoure civisme amb xerrades 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

103 242 Fires i comerç obert el diumenge 
J 

Fires: turisme i comerç el diumenge, hem de ser municipi 
turístic 

104 243 
Més metges especialistes al CAP d'Arenys de 
Mar 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

104 244 Neteja a la part alta de la Riera, i al Arenys Nou 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

104 245 Arreglar Parc del Lourdes 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 
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104 246 Mobiliari al Parc Mare Paula 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

105 247 
Més ajudes a la gent gran que estan sols i 
necessiten ajuda 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

106 248 Accés i millora a la platja de la Muvisa o nudista 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. 

106 249 
Tornar a posar dutxes a la platja de la Muvisa i 
millorar la neteja 

Hi ha pas soterrat i s'ha arranjat aparcament i accés. 

107 250 Més accesos a les platges 

B 
S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

107 251 Aparcament a la Renfe F No és competència de l'Ajuntament és d'ADIF 

107 252 Baixar impostos 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

108 253 Parada del bus al CAP 
J 

Hi ha un autobus que para davant del CAP és a Can 
Nadal pujada Lourdes. 

108 254 Arreglar la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

108 255 Promocionar el turisme 

J 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Actualment ja es fa 

108 256 Més neteja als carrers  

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

109 257 Centre Cívic per a la gent gran 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

110 258 Prioritzar la ajudes a la gent gran 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

110 259 Prioritzar ajudes a la mobilitat 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

110 260 Prioritzar ajudes a la -infancia i joventut H  Aportació genèrica 

110 261 Prioritzar ajudes de promoció econòmica G Les ajudes no són de l'Ajuntament, sinó del SOC 

110 262 Més comunicació  
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 
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111 263 Millorar les netejes de les voreres 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

111 264 
Les papereres o contenidors per caques de 
gossos no funcionen 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

112 265 Major atenció a la gent gran 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

113 266 Vigilància policial a la part alta de la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

113 267 Més neteja a la riera 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

113 268 Menys caques de gossos a la part alta de la riera 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

114 269 Promocionar establiments hotelers 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 

115 270 Millorar els accesos a la platja 

B 
 S’està elaborant el POPA (Pla d’Ordenació de les Platges 
d’Arenys), on es tindran en compte aspectes important 
com l’accessibilitat a les platges.  

115 271 Millorar els parcs infantils 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

115 272 
Treure la zona blava de la part alta de la riera i 
canviar-ho per zona verda 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

116 273 Casc antic peatonal, només obert als veïns 
D 

La Riera és una arteria principal i és necessaria la 
connexió per connectar una part amb una altra.  

116 274 Arreglar camí del litoral fins a Caldetes 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

116 275 
Escoles obertes els caps de setmana i les pistes 
esportives 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). S'ha obtingut un Pla 
d'Ocupació per aquest 2014 per tal de dinamitzar-ho. 

117 276 Parc infantil al centre del poble 
B 

CLASSIFICADA COM A PREVISTA: Dins el cobriment 
de la Riera, es preveu un espai lúdic que inclou una pista 
de futbol pública. 
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118 277 
Prohibir el Camp de futbol de Mare Paula  obert 
fins a les 23 hores 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

118 278 
Menys sorolls nocturns part alta de la riera i dels 
bars (Parc del Lourdes) 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

118 279 Major seguretat a la part alta de la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

118 280 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

119 281 
No suprimir els serveis bàsics a les persones 
(llum, aigua, gas i electricitat) 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

120 282 Ampliació i adequació dels parcs infantils 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

120 283 Espais infantils i activitats a l'estiu 

J 
Creiem que l'oferta del casal d'estiu i del parc de nadal ja 
cobreix aquesta necessitat amb uns preus ajustats i part 
subvencionada des del mateix ajuntament.  

121 284 Millor tracte a la gent en el CAP 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

121 285 Mes neteja al poble 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

122 286 
Ajuts econòmics a les famílies amb membres a 
l'atur 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

122 287 Urbanització del carrer Doedes (asfaltar) 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

122 288 Millora dels parcs infantils 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

122 289 Isntal·lacions municipals d'atletisme 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

123 290 Millorar les lloses de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  
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123 291 
Més neteja pels carrers amb aigua i treure 
caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

123 292 
Posar més bancs i ens millors condicions pels 
carrers 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

124 293 Menjador social J 

Està en funcionament el menjador social  (patronat 
socors) amb capacitat per a 20 persones i el de l’ITACA 
amb capacitat per a 5.- És per a persones més grans de 
65 anys.Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de que és 
pogués fer caldria assegurar la continuïtat del projecte. 

124 294 Més neteja pels carrers 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

124 295 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

125 296 Asfaltar la plaça Mare Paula 
D 

S'estant fent millores. És una Plaça Tova I per això no cal 
asfaltar. 

126 297 Més ajudes socials a les famílies i escoles 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Beques escolars. 

126 298 Canviar les lloses de la part mitja de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

127 299 Millorar la neteja del carrer Bisbe Català 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

127 300 Arreglar el carrer Bisbe Català (asfaltar) 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des 
de Pl. Arnau fins Riera. 

128 301 

Millorar la neteja de les platges, hi ha rates que 
baixen de la Urb. Victòria. Buidar paperes 
d'aquesta urbanització i millorar la neteja. 

B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges. 

129 302 
Campanya de civisme per caques de gos i posar 
multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

129 303 
Treure aparcament i posar-ne de gratuït a 
l'entrada del poble i al centre 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

130 304 Neteja dels parcs i jardins 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

130 305 Vigilància de les caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

131 306 
Prioritzar les ajudes socials i a les famílies amb 
persones a l'atur 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Beques escolars. I es treballa conjuntament 
amb Promoció Econòmica pel que fa a la derivació / 
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seguiment d'usuaris derivats als plans d'ocupació. 

131 307 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors 

B 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

131 308 Canviar les lloses de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

132 309 
Crear un parc sense perill de cotxes pels nens al 
centre del poble 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho segons el Pla 
de Mandat (PdM). Dins el cobriment de la Riera, es 
preveu un espai lúdic que inclou una pista de futbol 
pública. 

132 310 Treure la sorra de la part baixa de la riera 

B 

Està prevista una nova actuació de cara al mes de març 
del 2014, alhora s’ha demanat diners a partir d’una 
subvenció PUOSC per el buidatge de la Riera i 
manteniment de rials. 

132 311 Més neteja de les platges 

B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges. 

133 312 
Carrer de les Escolapies fer el paviment 
uniforme i sense voreres 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

134 313 Ajudes socials però vigilant a qui s'atorgen 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

134 314 
Millorar la neteja dels carrers que no siguin la 
riera o cèntrics 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

135 315 
Neteja del Port, posar paperes i fer-lo més 
transitable al públic 

D 

La brigada fa el manteniment de les papereres de la plaça 
11 de setembre i de totes les platges, però no de les de 
dintre del port. I això és a canvi que ens deixen utilitzar 
espais per exemple quan es fan festes. 

135 316 Arreglar les lloses de la riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

135 317 
Vigilància de les persones que netegen per tal 
que facin la seva feina de forma més eficient 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

136 318 
Netejar la riera quant acaba el mercat dels 
dissabtes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

136 319 
Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

137 320 Sala de lactància a la riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

137 321 
Treure les zones de càrrega i descàrrega del 
Carrer Doedes 

B 
Ja està ordenat que es tregui. Perquè s'ha fet un estudi i 
s'ha passat a la briogada perquè es retiri el que hi ha al 
davant del núm. 46 
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138 322 
Més neteja i campanyes de civisme per les 
caques de gossos i posar més multes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

138 323 
Plaça Lloveres està bruta hi ha caques de gos al 
sorral, millorar la neteja 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

138 324 
Posar una oficina d'Endesa a Arenys per evitar 
anar a Mataró 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

139 325 Ajuts per a lloguers 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

139 326 
Treure voreres del rial sa clavella i Antoni 
Torrent 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Quant al Rial Sa Clavella està contemplat al 
PAM com a: "Projecte Adequacions Sa Clavella". 

140 327 Més ajudes dels pobres 
J 

 Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

140 328 Asfalt Rial Sa Clavella 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte 
adequacions a Sa Clavella. 

140 329 Promoure el civisme 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

140 330 Més paperes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

141 331 Treure aparcaments de pagament de la platja F És competència de Ports de la Generalitat 

141 332 
Parc països catalans posar més arbres i millorar 
les netejes de caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

142 333 Arreglar el rial del Bareu 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

142 334 
Arreglar passeig de la tercera platja per passejar 
sense bassals i posar mobiliari 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

143 335 
Arreglar les lloses de la riera i fer-les més 
accessibles pera gent amb cadires de rodes 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

144 336 Rial Sa Clavella millorar l'asfaltat 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Projecte 
adequacions a Sa Clavella. 

144 337 Més local per a joves de 16 anys 
G 

L'Espai Jove és per a joves de 16 anys i no venen ni en fan 
ús.  
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144 338 Centre comercial més actiu 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

145 339 
Neteja amb aigua al carrer platja Cassà i davant 
del locutori 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

146 340 Piscina Municipal descoberta 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

146 341 Millora de la sorra de la platja 

B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

147 342 Platges més cuidades i netes 

B 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de neteja de 
platges segons temporada. S’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

147 343 Arreglar grades del camp de futbol 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. SUPERA EL PRESSUPOST 

147 344 Arreglar skatepark i cuidar-lo 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. JA ES FA. NO VALORAT 

148 345 
Més cara la zona blava. Els que treballen 4 hores 
i no poden renovar el tiquet, que fan? 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Ho posen així perquè hi hagi 
rotativitat de vehicles. 

149 346 
Facilitar l'accès al CAP com una escala mecànica 
o ascensor des dels jardins Xifré 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

149 347 Crear un nou accès a l'estació Renfe 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

149 348 
Més bancs a la platja fins a la zona del Caparbo i 
més il·luminació 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

149 349 
Solucionar els problemes de cobertura 
(telefonia, internet, etc.) 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

150 350 
Solucionar els problemes de cobertura 
(telefonia, internet, etc.) 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

151 351 
Facilitar l'accès al CAP com una escala mecànica 
o ascensor des dels jardins Xifré 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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151 352 
Més bancs a la platja fins a la zona del Caparbo i 
més il·luminació 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Es preveuen 
consolidar àrees de jocs infantils a les dues platges, a 
l’entorn de les xarxes piramidals ja instal•lades, de forma 
permanent, per al seu ús en qualsevol moment de l’any. 

151 353 

Més sales d'exosicions pels artistes locals, han 
tancat la sala Lloveres i les possibilitats 
disminueixen 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

151 354 
Impuls a una seriosa política hotelera, ja que 
portaria millora turisme a la zona 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Estem a la recerca d’inversors privats, 
buscant hotels de qualitat per la vila 

151 355 Més vigilància policial als carrers 

G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

152 356 
Destinar una bossa d'ajudes a les families pobres, 
menjadors socials públics i càrites  

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

152 357 

Tapar forats del Rial Sa Clavella, 5 cantons, 
biblioteca, suprimir voreres del carrer Antoni 
Torrent 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ: "Posar asfalt unifrme al carrer Antoni 
Torrent". Rial Sa Clavella previst PAM. 

152 358 
Posar paperera al carrer Andreu Guri amb 
Antoni Torrent 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ: "Posar asfalt unifrme al carrer Antoni 
Torrent".  

152 359 

Tenir un horari de visita més ampli pel retaule 
de l'esglèsia, ja que molts visitants es queden 
defraudats 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

152 360 

No aparcar davant dels passos de vianants de 
davant de l'entrada del cementiri, ja que 
trenquen la vista al mar i tallar arbustos de la 
plaça Salvador Espriu 

J 

S'ha pintat un pas de vianants davant de la Plaça de 
Salvador Espriu (davant de la porta del cementiri) i s'ha 
posat un pas de vianants per garanttir que no s'hi 
aoarquin i perquè accedeixin directament des de la Palça 
al Cementiri.  

153 361 Arreglar el carrer de la Torre i nucli antic 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

154 362 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

155 363 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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156 364 Arranjament del carrer st. Pere 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

156 365 Carrers més nets 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

156 366 Llibres gratuïts 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

156 367 ADSL gratis 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

157 368 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

158 369 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

159 370 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

160 371 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

161 372 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

162 373 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

163 374 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

164 375 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

165 376 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

166 377 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

167 378 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

168 379 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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169 380 
Urbanització part alta del carrer de la Torre fins 
el col·legi Joan Maragall 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

169 381 

Arreglar el paviment del carrer sant Ramon, 
cantonada Josep Basal davant del Remei Torrent 
i Miquel Vila 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

170 382 
Urbanització part alta del carrer de la Torre fins 
el col·legi Joan Maragall 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

170 383 

Arreglar el paviment del carrer sant Ramon, 
cantonada Josep Basal davant del Remei Torrent 
i Miquel Vila 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

171 384 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

172 385 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

173 386 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

174 387 Urbanització part alta del carrer de la Torre 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

175 388 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

176 389 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

177 390 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

178 391 
Arreglar el paviment del carrer Sant Ramon 
cantonada Anna Ravell 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

179 392 Neteja dels carrers i arreglar forats 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

180 393 Neteja dels carrers i arreglar forats 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

181 394 Servei de Radiologia al CAP 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 



      Memòria participativa 

121 

 

181 395 Servei reservat per a gosos a la tercera platja 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Pel que fa a la instal·lació d’un pipican al  
poble. Tanmateix, s’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

181 396 
Crear un banc de reutilització de llibres en bon 
estat 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

181 397 
Creació d'una incubadora d'empreses (idees) 
innovadores enfocada als menors de 30 anys 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un viver 
d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la reforma és de 
300,000 € 

181 398 
Servei de gestoria i informació gratuïta per a 
gent sense recursos menors de 25 anys 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la regidoria es dóna orientació 
laboral i d'autoempresa 

182 399 Servei reservat per a gosos a la tercera platja 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Pel que fa a la instal·lació d’un pipican al  
poble. Tanmateix, s’està elaborant el POPA (Pla 
d’Ordenació de les Platges d’Arenys), on es tindran en 
compte aspectes important com l’accessibilitat a les 
platges.  

183 400 Instal·lació de banys públics 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Ja existeixen uns banys situats a l'Asil 
Torrent i al Calisay. 

183 401 Adeqüació del paviment del carrer Bonaire 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

183 402 Més neteja a la zona de l'escola Sinera 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

183 403 

Neteja dels sorrals dels parcs infantils i vigilància 
de presència de persones fumant, portant gossos 
o consumint begudes alchòliques 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

184 404 
Ajudes als més pobres amb coordinació amb 
càrites 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

184 405 Arranjament dels carrers del casc antic  

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

184 406 Replantar arbres morts 
B 

Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar. 

184 407 
Sancionar els amos dels gossos que no 
compleixen la normativa 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

184 408 Publicitar les fires i el comerç fora d'Arenys 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Turisme 
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184 409 Abaratir els aparcaments de la riera 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

185 410 Diners per beques menjador 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat: Beques escolars. 

185 411 Arregalr el Rial Canalies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

185 412 Posar més recursos a les fires que ja es fan 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Enguany s’ha incrementat la partida 
econòmica de la regidoria 

185 413 Fer revista municipal cada mes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

186 414 
Urbanitzar el Rial de les Canalies, no hi passen 
dos cotxes pels carres i és un caos 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

186 415 
Posar una font d'aigua al Calisay pels nens que 
juguen 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

187 416 
Petits llocs per a pipi dels gossos, la Riera fa 
molta pudor de pipis 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

187 417 
Netejar la vorera de la Carretera amb l'estació 
de la Renfe 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

188 418 
Pacificació del trànsit Avinguda Pau Costa: 
millora de les voreres, senyalització,… 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Dins el PAM es 
contempla l'aprovació del projecte de millores 
urbanístiques al Rial del Bareu. Urbanització del Bareu. 
Cal soterrar i reurbanitzar i cal ajut d'altres 
administracions supramunicipals. 

188 419 
Millora de les instal·lacions infantils i accessos al 
Parc Fèlix Cucurull 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

188 420 
Millora de les instal·lacions dels contenidors 
soterrats d'arrer d'Arenys 

G 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

189 421 Priorització als serveis Personals 

I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

190 422 Arranjament Rial de les Canalies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 
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190 423 
Millorar la recollida selectiva i posar més 
contenidors 

B 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

190 424 Fer un alberg 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Estem a la recerca d’inversors 
privats 

191 425 
Asfaltar i millorar l'enllumenat del Rial de les 
Canalies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

192 426 Beques per a llibres i material escolar 
J Existeixen ajudes des de serveis socials.  

192 427 Reformar el Rial de les Canalies 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Iniciativa privada. 
S'està redactant Projecte. 

192 428 Comprar mobiliari infantil pels parcs 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

192 429 Compra de carpes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

193 430 Millorar la neteja 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

193 431 Fomentar el turisme 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Actualment ja es fa, es fan accions per tal de 
millorar les experiències a l’oficina de turisme amb la 
creació de nous productes turístics, noves aplicacions de 
les TIC  i també la recent adhesió al certificat de qualitat 
turística SICTED. 

194 432 Arreglar les voreres de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

195 433 
Ajudar a la gent gran del poble, les famílies amb 
pocs mitjans econòmics 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

195 434 
Campanya de civisme per les escombraries i els 
excrements de gossos amb multes C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

195 435 Crear escola d'oficis per a joves aturats F Depen de la subvenció del SOC 

195 436 
Senyalitzar les entrades del pobles amb rétols 
amb "Arenys de Mar, Sinera i Salvador Espriu" 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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195 437 
Posar senyalització de reduir velocitat al darrer 
tram del carrer Andreu Guri 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

196 438 
Bossa de gent disponibles per acompanyar a la 
gent gran a fer encàrrecs 

G Hi ha una Borsa de voluntaris a Serveis Socials. 

196 439 Canviar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

196 440 Induir als joves a fer coses pel poble 

G 
Creiem que treballem per buscar la col·laboració i 
participació dels i les joves.  

196 441 
Promocionar la plaça del mercat com a bé 
cultural d'Arenys de Mar 

J 
Es realitzen activitats de promoció amb un cost aprox, 
de 3,000 € 

196 442 
Més senyalització informativa dels espais 
d'interès 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

197 443 
Fer companyia a la gent gran que està sola i 
ajudar-los en general 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

197 444 Canviar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

197 445 Induir als joves a fer coses pel poble 

G 
Creiem que treballem per buscar la col·laboració i 
participació dels i les joves. 

197 446 
Promocionar la plaça del mercat com a bé 
cultural d'Arenys de Mar 

J 
Es realitzen activitats de promoció amb un cost aprox, 
de 3,000 € 

197 447 
Fer més fàcils els tràmits de l'administració 
pública a la gent gran 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

198 448 Millora de l'atenció dels avis 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

198 449 Millorar el trànsit davant del Calisay 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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198 450 Suport a les fires de la Riera 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Actualment ja es fa, es fan accions per tal de 
millorar les experiències a l’oficina de turisme amb la 
creació de nous productes turístics, noves aplicacions de 
les TIC  i també la recent adhesió al certificat de qualitat 
turística SICTED. 

199 451 
Campanya de civisme per evitar les caques de 
gos al carrer 

C 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveue 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

199 452 Millorar l'enllumennat de la part mitja de la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

199 453 Augment dels serveis i activitats del Calisay 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

199 454 Augment de les fires al voltant del Calisay 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

199 455 Menys impostos, IBI, basures, clavegueram,… 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

200 456 
Carrer de Sant Pere, baixada St. Rafael. Eliminar 
voreres i priorització vianants 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. Es posarà una barana de ferro als dos 
cantons del carrer, a la baixada de Sant Rafael, per a la 
gent gran dels carrers st. Pere, Bellavista i Sant Rafael. 

201 457 Posar espais grans disponibles pels gossos 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

202 458 

Posar contenidors orgànics a Riera Pare Fita amb 
carrer Barcelona perquè el porta a porta és un 
fracàs, i de seguida fa pudor perquè no ho 
recullen cada dia. 

D 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

203 459 Pipican part alta de la Riera 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

204 460 
Millora del servei del CAP perquè no atenen bé: 
1r passen a la infermera i no al metge. 

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

204 461 
Més paperes carrer Andreu Guri i que arribin 
fins a la Riera per exemple. 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

204 462 
Neteja del carrer Goday perquè hi ha molts 
excrements de gossos. 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

205 463 

Facilitar el reciclatge amb contenidors al costat 
del front marítim. Posar-los i canviar-los més 
sovint. 

J 
Durant la temporada d’estiu conjuntament amb la 
instal·lació de les guinguetes es col·loquen contenidors 
de selectiva a les platges.  
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206 464 
Més espais i activitats per integrar la gent gran 
amb la jove 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

206 465 Obrir la pista del Cassà al públic com Mare Paula 
F 

El Cassà no és un espai municipal i cal destinar molts 
recursos per poder-ne fer bon ús.  

206 466 Que barraques siguin per tothom!! 
J 

No entenem la demanda. Creiem que ja es traballa 
perquè siguin per tothom.  

206 467 Una fira sobre el mar 

E 
No per raons econòmiques: Acció no realitzable per 
impossibilitat econòmica, atès que supera la partida 
participada. Actualment inviable econòmicament 

207 468 
Pas sota estudi de pujada: Hi ha una pendent que 
la gent hi cau. S'hauria de suavitzar. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Cal fer projecte 

208 469 

Un espai reservat per als gossos, part alta de la 
Riera (després de la farmàcia) al costat de Mare 
Paula 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

209 470 Més parcs pels gossos 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

210 471 Pipican 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

210 472 
Treure les pilones de formigó carrers Montalt i 
Montserrat perquè s'hi pixen els gossos 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

210 473 Arreglar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

211 474 
Ajuts a les famílies que no tenen recursos, per 
exemple les del Centre Obert 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat.  

211 475 
Plataforma de la Hipoteca com a Arenys de 
Munt 

I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

211 476 
Pisos del Pla dels Frares que s'utilitzin i ampliar-
los, i també els del davant del Maragall. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

211 477 

Obrir hotels i/o hostals, perquè no hi ha lloc 
perquè hospedar-se és díficil. Volien convertir el 
Xifré en un alberg, i s'hauria de tirar endavant. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 

212 478 
Més espais al carrer pels joves perquè 
s'entretinguin 

B 
Espais d'entreteniment? Creiem que cal especificar una 
mica més. Si només parlem d'espais, creiem que 
disposem de moltes places i parcs. 

212 479 
Casa d'Oficis perquè no estiguin al carrer els 
joves 

F Depen de la subvenció del SOC 
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213 480 Contenidors soterrats 
D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

213 481 Pipican 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

214 482 
Agafar la gent aturada del poble i que no agafin 
subcontractes de fora 

F No competència Ajuntament 

215 483 
Ampliar les activitats de gent gran, ja que és un 
inconvenient haver d'anar al pavelló 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

215 484 
Més neteja a Arenys de Mar: Que passin 
mànegues d'aigua per netejar, ja que fa pudor 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

215 485 
Que vigilin la gent que té gossos, sobretot amb 
les caques dels carrers 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

216 486 

Més filtre a l'hora de donar els ajuts a les famílies 
perquè hi ha contradiccions en l'estil de vida que 
porten els demandants: per exemple hi ha 
persones que demanen que a casa seva tenen 
sous més alts. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

217 487 

Apartaments Catalunya, contenidors de rebuig 
que llençen de tot i a més no tanquen bé i fa 
pudor, hi ha insectes i fins i tot ratolins. Les 
escombraries les recullen a les 12.30 de la nit i fa 
molt de soroll. 

B 
Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

218 488 No tanta zona blava 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

218 489 
La gent que fuma porros al carrer: que hi hagi 
més vigilància. 

G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

219 490 
Camí de terra per dalt del poble per anar al 
col·legi Sinera i l'Escola Bressol Els Colors 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

220 491 
Que tots els carrers hi hagi ala cantonada el nom 
del carrer perquè es vegi de quin es tracta. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

220 492 

Posar una cèdul·la que apagui i encengui els llums 
dels fanals segons la intensitat de llum natural 
que quedi al carrer. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

221 493 

La gent que està vivint aquí i són joves oferir-los 
feina perquè hi ha moltes coses a fer, 
escombrar...als joves sobretot. 

B 
Dins el marc Pla Local de Joventut es vol treballar en 
respostes TET.  
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222 494 
A Mare Paula han caigut tres arbres, que renovin 
els arbres. 

B 
Hi ha per executar Projecte bàsic d’integració 
paisatgística de la Plaça Mare Paula Montalt, aquest mes 
de novembre s’executa la 1ª fase.  

223 495 
Que posin un autobus que arribi a les 
urbanitzacions 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

224 496 Urbanitzar el carrer d'Avall 

D 

No per raons tècniques: Acció no realitzable per 
impossibilitat tècnica. Ja es va fer una actuació fa un any 
al carrer Andreu Guri i el carrer d'Avall s'estima que està 
bé. 

225 497 Ajuts a famílies per les escoles 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. A Serveis Socials 

225 498 

Els fanals de la part nova de la Riera: Il·luminen 
massa, n'hi ha molts. Encendre un i l'altre no, o 
bé treure'n alguns. 

B 
Hi ha per executar Projecte bàsic d’integració 
paisatgística de la Plaça Mare Paula Montalt, aquest mes 
de novembre s’executa la 1ª fase.  

225 499 Treure un cable penjant del carrer Montserrat. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

226 500 
Fer de vianants el carrer de la Parera (Bisbe 
Català) d'una vegada 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Hi ha projecte des 
de Pl. Arnau fins Riera. 

226 501 

Dignificar la "plaça" Josep Ma. Arnau del carrer 
de la Parera, fent una autèntica plaça i no un 
pàrquing brut. 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des 
de Pl. Arnau fins Riera. 

227 502 Fa olor a pipis i caques: Més pipicans C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

228 503 Les lloses de la vorera de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

229 504 Canviar l'ascensor de la platja per una rampa 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  

229 505 Repassar les lloses riera i manteniment 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera. 

230 506 Neteja de carrers més integral C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

230 507 Canalització Rial Sa Clavella 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).  
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230 508 Més parcs infantils 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

230 509 Cursos de formació 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

230 510 Fibra òptica al 100% del poble 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

231 511 Un saltimbanquin en un local per a nens 
G 

Creiem que hi ha coses més necessàries que pot fer 
l'ajuntament.  

232 512 Carrer d'en Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). S'està treballant en 
el Projecte 

233 513 
Davant dels bancs de la Placeta posar unes 
baranes pels nens petits perquè no baixin 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

234 514 Portar el Xifré l'alberg antic 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 

234 515 
Fer la vorera Pare Fita emprant el lloc d'on 
aparquen els cotxes 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

235 516 Arranjament del carrer d'en Riera B S'està treballant en el Projecte. 

235 517 Dispensadors de bosses pels gossos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

235 518 
2 pipicans: un per baix de la Riera i l'altra per la 
part alta 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

236 519 
Millorar els regs plaça, plaça Caprabo, platja, 
...estan trencats. 

J 
Manteniment diari per part de la colla de jardineria de la 
Regidoria de Medi Ambient. 

236 520 A la placeta no es pot jugar a pilota.  
B 

Creiem que si s'aposta pels patis oberts, aquesta 
necessitat la tindrem coberta.  

236 521 La placeta està sempre bruta. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ. 

236 522 
Repartir el Mercat setmanal del dissabte per 
zones: roba, menjar, altres 

G S'està estudiant. 

237 523 Finançament per al 3r Món. 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Des de la Regidoria de Cooperació 
Internacional i Solidaritat es realitza una donació anual al 
Fons Català de Cooperació. 
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238 524 Més zones gratis per aparcar 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

238 525 
Més espais per a esports: Més pistes per a volei, 
bàsquet, etc. 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

239 526 
Ampliar la partida per Benestar Social i també 
per poder ajudar a Càrites 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

239 527 

Ampliar els serveis educatius, música per a la 
canalla, esports, joventut, programes per 
joventut. Programes pels joves sobretot pels que 
tenen problemes  

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

239 528 
Enviar a les persones grans del poble les 
activitats que es fan per a la gent gran al municipi 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

239 529 
Programes pels joves perquè puguin aprendre 
oficis:Casa d'Oficis 

F Depen de la subvenció del SOC 

240 530 
Cursos per adolescents i per ajudar a cercar un 
futur per als joves 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

240 531 La orgànica s'hauria de poder tirar cada dia 
D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

240 532 
A l'hora de fer festes reduir el pressupost i fer-
ho servir per arreglar els carrers 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

240 533 
Els cartells dels plens han de ser que cridin més 
l'atenció 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

241 534 
Pista de BMX (bicicross) al descampat de 
Lourdes 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ.  

241 535 WiFI a la Placeta obert 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

242 536 Renovació clavagueram 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 
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243 537 
Arreglar el Passeig de la platja (on està la Renfe), 
està ple de forats i cau la gent. 

F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal. l’Estat va aprovar un projecte 
de passeig marítim entre la platja de la Musclera i la Riera 
d’Arenys, però que no s’executarà per manca de 
pressupost. La competència per fer aquest passeig és 
estatal. 

244 538 
Més prioritat a persones de risc (minusvàl·lids en 
atur) 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

244 539 Més neteja als parcs, com ara la Plaça Lloveras 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

244 540 Millor accessibilitat per als cotxes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

244 541 
Més dinamisme al negoci local (Fira del comerç 
local i no tantes fira de fora). 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. Estem disposats però és difícil 
fer sortir al carrer el comerç local en general 

245 542 Reparar el carrer de l'Església 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

246 543 
Visitar a persones grans que viuen soles i que 
per prundència no diuen res 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

246 544 Contenidors soterrats 
D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus.  

246 545 El carrilet pels caps de setmana 
E 

Inviable econòmicament poder-lo contractar tot l'any. Es 
posarà per temporada d’estiu 

247 546 
Destinar una part de l'Edifici Xifré a especialistes 
de medicina  

F 
No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

247 547 
Més neteja als carrers, principalment excrements 
de gossos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

247 548 
Eix comercial peatonal amb més varietat de 
botigues 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

248 549 
Destinar una part de l'Edifici Xifré a especialistes 
de medicina  

F 
 No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

248 550 
Més neteja als carrers, principalment excrements 
de gossos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

248 551 
Eix comercial peatonal amb més varietat de 
botigues 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

249 552 
Habilitar un espai homologat per poder fer 
cursos de formació ocupacional 

B 
Durant l'any 2014 es durà a terme la homologació d'aules 
per poder fer cursos subvencionats pel SOC 
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250 553 Bucs de creació musical 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

251 554 
Obrir els pisos de protecció oficial a persones 
desnonades o sense opció de vivenda digne 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

251 555 Carril bici al costat de la vorera per tota la riera 
G 

Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

251 556 Més recursos a l'Escola Bressol el Colors 

J 

Hi són totes i no es sol·liciten ja que en alguns casos 
s'han de tornar diners. Les beques del menjador les pot 
sol·licitar tothom i l'atorgament queda subjecte a uns 
barems.  

251 557 Més beques menjador 
J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

252 558 
Organitzar campanyes a favor de la producció 
local de consum d'aliments ecològics 

B 
A partir de novembre es realitzarà1 dissabte al mes un 
mercat de productes de proximitat i ecològics a la part 
alta de la riera 

252 559 
Fomentar el autoconsum d'energies renovables 
tant de serveis públics com residents 

G Ho tindrem amb compte, també a Serveis Tècnics. 

252 560 

Fomentar economia local de serveis basades en 
lc cultura de programari lliure i coneixement 
lliures 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

252 561 

Promoure la creació d'autoocupació: vivers 
d'empresa, Fablab, espai hachk, microfactoria, 
hub,... 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un viver 
d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la reforma és de 
300,000 € 

252 562 
Desplegament de la xarxa de fibra òptica 
ciutadana oberta lliure i neutral guifi.net  

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

253 563 
Fer més visible la diversitat del municipi en les 
diferents activitats 

J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Es segueix una política de segmentació 
turística, per fer visibles diferents àmbits i atractius de la 
vila 

253 564 
Millorar el camí cap a l'escola del Colors (via 
Paraíso) 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

253 565 Neteja dels carrers de les caques de gos 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

253 566 

Promoure la creació d'autoocupació: vivers 
d'empresa, Fablab, espai hachk, microfactoria, 
hub,... 

B 
S'està estudiant la possibilitat d'obrir al 2015 un viver 
d'empreses a l'edifici xifré, el cost de la reforma és de 
300,000 € 

253 567 Augmentar el pressupost participatiu al 2015 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 



      Memòria participativa 

133 

 

254 568 Freqüència de bus cada 15 minuts 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

254 569 Més zona verda d'aparcament 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

254 570 Mercat del dissabte a la part alta de la Riera 
B 

A partir de novembre es realitza1 dissabte al mes un 
mercat de productes de proximitat i ecològics a la part 
alta de la riera 

255 571 Instaurar un cop l'any el dia de la gent gran J 

Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat. Al mes d'octubre es realitza la Diada de la 
Gent Gran. 

255 572 
Arreglar la part alta del carrer de la Torre com 
la resta 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

255 573 
Fer una biblioteca especialitzada en cinema i 
teatre 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ, quan a l'ampliació dels llibres de la biblioteca. 

255 574 Ubicar el mercat dels dissabtes més junt i cèntric 
B S'està estudiant. 

255 575 Crear TV Arenys per fer emissions diaries 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

256 576 Obres a la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

257 577 
Pavimentació part alta del carrer de la Torre 
(Seràfics) 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

257 578 Arreglar la riera a la platja de la Picòrdia 

B 

Està prevista una nova actuació de cara al mes de març 
del 2014, alhora s’ha demanat diners a partir d’una 
subvenció PUOSC per el buidatge de la Riera i 
manteniment de rials. 

258 579 Adeqüació dels fons documentals d'entitats 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

258 580 Recolzar les entitats i societats 

B 
En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  

259 581 Menys zona blava i més zona verda al centre 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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260 582 Prioritzar Benestar Social i Familia 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

260 583 Prioritzar Medi Ambient 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

260 584 Prioritzar Igualtat 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

260 585 Prioritzar Promoció Econòmica 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

260 586 Prioritzar Hisenda i Administració General 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 587 Prioritzar Benestar Social i Familia 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 588 Prioritzar Medi Ambient 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 589 Prioritzar Igualtat 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 590 Prioritzar Promoció Econòmica 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

261 591 Prioritzar Hisenda i Administració General 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

262 592 Servei de mobilitat internacional 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

262 593 Zona wifi il·limitada sense contrasenyes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

263 594 Augmentar partida serveis socials per menjar 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

264 595 Camp de futbol de gespa 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

265 596 
Crear un servei d'assessorament i ajuts a la dona 
maltractada 

J 

Està en funcionament diferents recursos al seu abast, de 
de la Comissió del Protocol de violència de Gènere 
format per professionals que treballen en xarxa (Policia 
Local, Mossos d'Esquadra, Treballadores socials, 
educadores socials, regidoria d'igualtat, jutgessa de 
violència de gènere). També existeix el Servei 
d'Informació i Assessorament a la Dona ubicat a Serveis 
Socials (SIAD) del Consell Comarcal i que depen de la 
Regidoria d'Igualtat. 

265 597 Arreglar les lloses de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  
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266 598 Que hi hagi un servei de bicing 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

266 599 
Que hi hagi una piscina descoberta amb 10 
sessions gratuïtes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

267 600 
Multa als propietaris de gossos que facin 
cagarros al carrer 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

267 601 Carril bici ben delimitat per tota la riera 
G 

Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

268 602 Vigilància dels sorrolls nocturns 

G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

268 603 

Organitzar un sistema o espai perquè els infants 
puguin jugar a pilota al centre del poble i no facin 
mal a d'altres (p. Ex. Plaça de l'Esglèsia) 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

268 604 
Donar una imatge de poble entregat al turista 
(carrers més nets, platges,...) 

C 
Es treballa en aquest sentit a nivell turístic. I a nivell de 
neteja aquesta actuació ha entrat a la llista de votació. 

268 605 
Habilitar un espai perque els gossos puguin cagar 
i tenir els carrers més nets C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

268 606 Serveis que facilitin els tràmits administratius 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.  

269 607 Abaixar els preus de la piscina municipal 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.. No és inversió. No valorat. 

269 608 Arreglar els forats de l'Avinguda Europa 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement.Aquesta actuació forma part 
d’una unitat d’actuació que requereix la participació dels 
veïns. 

269 609 Escombrar tots els carrers no només la riera 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

270 610 
Ajudes per a la gent gran pugui anar a la piscina i 
gimnàs 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

270 611 
Més pipicans i multes pels propietaris de gossos 
que caguen al carrer i parcs 

C 
 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
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votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

271 612 Pista de futbol pública al centre del poble 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

272 613 
Més lloc per aparcar al centre, vaig al Bona Àrea 
de Calella perque no trobo aparcament 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

273 614 Netejar la resta d'Arenys a més de la riera 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

273 615 
Pavimentar el carrer Sant Roc igual que el 
Pompeu Fabra 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. "Millora de l'asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis de 
subsòl". 

274 616 
Netejar amb aigua els carrers i buidar les 
papereres 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ 

275 617 
Arreglar casc antic d'Arenys (Bareu, Margarides, 
Turó,...) 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. "Millora de l'asfalt de 
carrers que no requereixen intervenció en serveis de 
subsòl". 

276 618 Més activitats per a la gent gran 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

276 619 
Més escombraries pel carrer i neteja amb aigua 
dels carrers 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

277 620 Arreglar el Rial Sa Clavella fins a les escoles 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

278 621 
Parc Mare Paula cal fer més arranjaments i posar 
més gronxadors 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

278 622 Vigilància dels sorolls nocturns 

G 

Aquest any s'aprova l'Ordenança de civisme que preveu 
mesures alternatives per a infraccions lleus. I també es 
preveu amb la implementació de l'Ordenança campanyes 
de sensibilització. A més, està en vigor l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia i que contempla les 
multes.  

278 623 Tancar el jardi del passatge Vallgorguina 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

278 624 
Menys impostos (IBI, clavegueram, 
escombraries,...) 

I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 
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279 625 
Més neteja als carrers, ja que els visitants tenen 
sensació de poble brut 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

279 626 
Menys impunitat als cotxes aparcats en doble fila 
a la riera 

I 
Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

280 627 

Benestar social: familia, ajudes a la gent gran, 
acompanyament assistència i atenció a les dones, 
igualtat d'oportinitats,... 

J 
Acció que ja es realitza des d'una regidoria o un servei 
determinat 

280 628 Treure el carril bici ja que és inútil 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

280 629 Arreglar i actualitzar el Parc del Lourdes 
F 

No per raons competencials: Acció no realitzable per no 
ser competència municipal 

280 630 Oferta hotelera al municipi 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. L’Ajuntament posarà totes les 
facilitats però depèn d’inversors privats 

280 631 Proximitat entre administració i poble 
I 

Altres: Accions no classificables segons els criteris 
anteriors (definició de drets, reflexions personals, etc.) 

281 632 Acabar el camins escolars 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

281 633 

Obrir l'espai jove a nens de 6-12 anys per ajudar 
amb els estudis gracies a la col·laboració d'altres 
adolescents 

F 
No és competència de l'ajuntament i no es poden 
duplicar serveis que ja ofereixen algunes entitats. 

282 634 Un parc sense sorra pels nens amb gronxadors 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

283 635 Més apracament a la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

283 636 Millorar la circulació per la Riera 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

284 637 Menjador social J 

Està en funcionament el menjador social  (patronat 
socors) amb capacitat per a 20 persones i el de l’ITACA 
amb capacitat per a 5.- És per a persones més grans de 
65 anys. 
Un menjador per a persones de menys de 65a te un cost 
econòmic molt elevat doncs és necessita infraestructura , 
personal, equipament i en cas de que és pogués fer 
caldria assegurar la continuïtat del projecte. 
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284 638 
Més neteja, sobretot els enllaços que uneixen el 
poble amb el Polígon industrial 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

284 639 Més espais per jugar els nens 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

284 640 Més espais esportiu públics 

B 

 Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Espai Públic La 
Riera 

285 641 Substituir els arbres de la plaça de l'Esglèsia 
G 

Està valorat al Pla de Millora del Verd Urbà, estudi sobre 
l’arbrat i espais verds urbans d’Arenys de Mar 

286 642 
Millorar els espais pels jocs infantils perquè no 
n'hi ha prou espai a la placeta 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

287 643 
Plaça JM Arnau sigui una plaça arbrada i sense 
cotxes 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Hi ha projecte des 
de Pl. Arnau fins Riera. 

287 644 Carrer de la Parera pera vianants 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM).Hi ha projecte des 
de Pl. Arnau fins Riera. 

287 645 
Als estius regar l'accés a la platja de Cavaió per 
evitar i limitar la pols 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

288 646 
Netejar els carrers de caques i pipis de gos i 
buidar papereres 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

288 647 Carril per a bici i patinets a la riera 
G 

Es va planificar de la zona de l'Olivar cap a vall, està 
ocupat per vehicles.  

289 648 Contenidors soterrats zona antiga 

D 

Està determinat al Plec Tècnic del servei de recollida 
selectiva de residus. Al municipi d´Arenys de Mar 
actualment coexisteixen dos model de recollida selectiva 
de residus: la recollida porta a porta i la recollida en 
contenidors (majoritàriament en superfície i alguns de 
soterrats). Concretament, trobem contenidors soterrats 
a l’Avinguda Pau Costa,  al carrer Platja Cassà i a la Plaça 
Molí de Mar. Aquests contenidors es van instal•lar en el 
moment d’execució de diferents obres d’urbanització 
d’aquests carrers principalment per raons estètiques i 
d’integració en l’espai. Tanmateix, amb el temps s’ha vist 
que el cost d’instal•lació i manteniment d’aquests 
contenidors és molt elevat i els resultats en la recollida 
selectiva pitjors que amb altres models de recollida (els 
usuaris acostumen més a abocar-hi els residus barrejats 
en comptes de separar per tipologia). Aquests fets fan 
que es prioritzi la recollida porta a porta o en 
contenidors en superfície davant dels contenidors 
soterrats 

290 649 

Construcció d'un correcan, com s'ha fet per 
example a Malgrat de Mar. On es pot anar amb 
els nostres gossos a un espai tancat i aixi permet 
que corrin en llibertat amb altres gossos. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 
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290 650 Habilitar una zona per a gossos a la platja. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

290 651 Creació d'un menjador social. J 

Està en funcionament el menjador social  (patronat 
socors) amb capacitat per a 20 persones i el de l’ITACA 
amb capacitat per a 5.- És per a persones més grans de 
65 anys.Un menjador per a persones de menys de 65a te 
un cost econòmic molt elevat doncs és necessita 
infraestructura , personal, equipament i en cas de que és 
pogués fer caldria assegurar la continuïtat del projecte. 

290 652 

Parlar amb les protectores d'animals per 
realitzar alguna fira per afavorir adopcions i 
també concienciar sobre la tinença d'animals. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 

291 653 

Modificació de l'article 18 de l'ordenança de 
tinença d'animals domestics, punt el que 
s'estableix que durant la temporada de bany els 
animals domestics no podran accedir a les zones 
de platjes, i aquesta temporada s'estableix des 
del dia 1 d'abril al 30 d'octubre. Modificar dit 
periode per un de mes raonable i logic, com 
seria des del 1 de juny al 31 d'agost tal i com ja 
es fa a molts altres municipis sense que aixo 
pugui afectar a la otorgació de banderes blaves 
com es el cas de Badalona. 

G 

 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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

291 654 

Creació d'una platja per a gossos on estigui 
permes l'acces dels animals durant tot l'any, com 
ja es fa a altres municipis de Catalunya, com per 
exemple Castelló d'Empuries, Sant Carles de la 
Rapita, etc. 

F 
Regulat per la llei de Costes. No és competència 
municipal a priori. 

291 655 

Substitució de les banderes no oficials situades a 
les entrades d'Arenys de Mar, per la bandera de 
la Constitució de 1931, article 1, fins a la 
consecució de la III Republica. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

261 656 Prioritzar Comunicació 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

291 657 

Que la policia cumpleixi amb el seu deure 
sancionador a les persones que atempten contra 
la convivencia degut al seu incivisme manifest, ja 
sigui tirant burilles al carrer, aparcant el cotxe en 
doble filera a la riera, no recollint els excrements 
de les seves mascotes, o fent un us fraudulent 
dels aparcaments per minusvalids fent servir 
targetes falses de minusvalid 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

292 658 Canvi lloses i cobriment de la Riera 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

293 659 
Arranjament alguns espais dels patis exteriors 
dels habitatges Sagrada Família 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 
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294 660 Dinamitzar l'associació de ràdioaficionats  

B 
En aquests moments s'està realitzant assessorament a la 
creació de les associacions sense ànim de lucre d'Arenys 
de Mar. I dins el Pla Director es preveu aquest apartat.  

294 661 
Millorar les lloses de la riera atès que les arrels 
dels arbres estan descalçant el paviment 

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

294 662 

Fer més aparcament a la plana del Paraíso 
perquè si venen visites o urgències no és 
possible aparcar, i en aquest sentit, proposa que 
hi ha carrers que és millor que es faci vorera 
única per facilitar la mobilitat de les persones 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

294 663 

Del procés participatiu: cal vigilar que les 
propostes no siguin una competició entre barris 
o carrers. El que surti s'ha de complir i no deixar 
la proposta al calaix 

J 

Aquest any s'ha previst per evitar aquest fet programar 
amb més diversitat els canals de recollida de les 
propostes a través del web, les bústies als equipaments i 
establiments comercials (aquests últims incorporats en 
aquesta fase) tot informant-ne de passada a tothom, i la 
recepció també al carrer. I a més, s'ha garantit el debat 
posant a l'abast de tothom una Taula Debat per parlar-
ne. A la fase de votació es programa de la mateixa 
manera sense el debat, però sí incloent com a propostes 
noves a banda de les obres de carrer i espai públic, les 
més socials, culturals, esportives, per a joves, etc. 

295 664 

Caldria destinar aquests diners del pressupost 
participatiu a accions o competències que no són 
pròpies de l'ajuntament però que degut ala crisi 
des de l'administració local se li ha de donar 
resposta, i atendre les situacions d'emergència 
que viuen les persones del poble. 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

295 665 

Cal arreglar la última rampa del Xifré per 
millorar l'accessibilitat al CAP de les persones 
amb mobilitat reduïda 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

296 666 

En el procés de votació de les propostes cal 
evitar les accions de possibles lobbys de carrers 
o barris i evitar que de les propostes que 
sorgeixen, totes siguin relacionades amb el 
totxo. 

J 

Aquest any s'ha previst per evitar aquest fet programar 
amb més diversitat els canals de recollida de les 
propostes a través del web, les bústies als equipaments i 
establiments comercials (aquests últims incorporats en 
aquesta fase) tot informant-ne de passada a tothom, i la 
recepció també al carrer. I a més, s'ha garantit el debat 
posant a l'abast de tothom una Taula Debat per parlar-
ne. A la fase de votació es programa de la mateixa 
manera sense el debat, però sí incloent com a propostes 
noves a banda de les obres de carrer i espai públic, les 
més socials, culturals, esportives, per a joves, etc. 

296 667 
Pressupost participatiu orientar-lo amb una 
borsa de diners o per acció social 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

296 668 
hi ha d'haver un compromís clar a nivell polític 
per complir les propostes que surtin votades 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

297 669 
Arreglar el paviment del carrer Tossol, el qual és 
estret i les voreres no són transitables. 

C 

Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció que 
per la seva tipologia pot formar part de la fase de votació 
i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A LA 
VOTACIÓ 
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297 670 

Mica en mica s'haurien d'anar fent les 
instal·lacions d'aigua, llum, gas, telèfon,...perquè 
en els carrers del Tossol i d'Andreu Guri hi ha 
els cables vistos que no deixen passar apenes els 
gegants i s'haurien de soterrar. 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

297 671 Les lloses de la Riera s'han d'arreglar.  

B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). Està prevista la part 
mitja de la Riera.  

298 672 

Fa una reflexió personal sobre els pressupostos 
participatius: creu que són una trampa, perquè 
poden sorgir grups de pressió i llavors la 
proposta que sorgeixi no beneficia al municipi ni 
té un interès general. D'altra banda creu que la 
quantitat de diners és poca i que la qüestió a 
decidir és: Què volem per Arenys 

J 

Aquest tema s'ha previst amb la programació de la fase 
de propostes distribuïnt a diferents canals la participació: 
equipaments, web, debat ciutadà, informació i recollida 
de les proposestes al carrer. I a més, aquest any es 
preveu introduir a part de les actuacions d'espai públic, 
les dàmbit més social, cultural, juvenil, etc. 

298 673 

El llistat de propostes que sorgeixen han de 
servir als polítics per saber què és el que els 
ciutadans volen, i donar la major resposta i 
cobertura a totes elles, independentment dels 
pressupostos participatius 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

299 674 

Des de l'associació de Puntaires es necessita un 
local amb possibilitat de botiga per posar les 
seves peces i vendre-les, i alhora també per 
poder fer classes 

G 

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 actuacions de 
millora a incloure en el pressupost participatiu. Aquesta 
acció es trasllada al responsable municipal que pertoqui 
per al seu coneixement. 

9 675 
Creació d'uns boxes habilitats per espai musical 
d'assaig (per a joves) 

C 

 Acció de millora per al pressupost participatiu: Acció 
que per la seva tipologia pot formar part de la fase de 
votació i la ciutadania la podrà escollir. HA ENTRAT A 
LA VOTACIÓ. 

9 676 
Obertura dels patis de l'escola fora de l'horari 
escolar 

B 
Es preveu a través d’un educador d’espai públic gràcies al 
Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

9 677 
Reforç escolar per a famílies que no poden 
assumir el cost 

G 

Acció que per la seva tipologia no pot formar part de les 
actuacions de millora a incloure en el pressupost 
participatiu. Aquesta acció es trasllada al responsable 
municipal que pertoqui per al seu coneixement. 

300 678 
Espai Horta Els Lleons Pèrgoles amb jocs de 
taula i enllumenat B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

300 679 Arranjament de la Placeta Sa Boada B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

300 680 Arranjament tram elevat Sa Clavella B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

300 681 Bar al Pavelló Esportiu Fons de les Creus B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 

300 682 Rampa d'accés a la platja B 

Acció Prevista: Acció que ja forma part dels plans 
d’actuació i/o ordenances municipals, i que no passa a la 
fase de votació atès que està previst fer-ho durant 2014-
2015 segons el Pla de Mandat (PdM). 


