PROPOSTES ACCEPTADES
TÍTOL ACTUACIÓ

COST ESTIMAT

1.

Condicionar els vestidors i lavabos del pavelló (7)

50.000 €

2.

Adequar, modernitzar i climatitzar el local Arobosense

50.000 €

OBSERVACIONS

S’ajustarà l’adequació al
pressupost establert

3.

Adaptar el poble a les cadires de rodes: poliesportiu, carrers, voreres... (3)

50.000 €

La millora serà puntual
en determninats punts;
no podrà incloure tot el
municipi

4.

Posar cistelles de bàsquet penjants noves al poliesportiu

50.000 €

5.

Canviar les portes corredisses d’alumini de la llar d’infants. Són molt grans, pesen molt

5.000 €

i quan s’embruten de terra les guies costen molt d’obrir. Cada fulla gran s’hauria de
canviar per dues petites (3)
6.

Millorar parc del costat piscina municipal i accés a piscina des del parc pavimentat.

50.000 €

S’ajustarà l’adequació al
pressupost establert

7.

Col.locar algunes jardineres a la pl. de la Puntaire

50.000 €

8.

Plantar nous arbres al Parc de Santa Llúcia i reposar els molts que falten per tot el poble.

50.000 €

9.

Habilitar més espais per als infants, com per exemple a la zona recreativa de barbacoa, i

50.000 €

millorar els existents (5)
10. Fer un petit rocòdrom a l’escola bressol

10.000 €

11. Arreglar voreres i jardins on convingui

50.000 €

S’ajustarà la intervenció al
pressupost establert

12. Esquenes d’ase perquè els cotxes no corrin

20.000 €

13. Delimitar places d’aparcament i reservar alguna per a discapacitats

50.000 €

14. Millorar la senyalització del municipi

20.000 €

15. Posar un cartell a l’Escola de Puntaires (rètol comercial)

2.000 €

Actuació subjecta
a l’ordenança municipal
sobre cartells publicitaris

16. Reformar el parc de Santa Llúcia II (5)

50.000 €

S’ajustarà la reforma al
pressupost establert

17. Instal.lar a la biblioteca un canviador de nadons i un desfibril.lador (4)

3.000 €

PROPOSTES ACCEPTADES
TÍTOL ACTUACIÓ
18. Reformar les zones verdes del barri de Santa Llúcia: instal.lar gespa, sistemes de rec,

COST ESTIMAT

OBSERVACIONS

50.000 €

S’ajustarà la intervenció al

tancats per no trepitjar (6)
19. Col.locar una bústia a la Biblioteca que ens permeti deixar els llibres de préstec.

pressupost establert
2.000 €

20. Arranjar la façana i el portal de la Casa de Cultura

20.000 €

21. Enllumenar la zona de l’estació

10.000 €

La proposta inicial també
incloïa la realització de
tasques de neteja, però
aquesta part ha estat
desestimada perquè forma
part del manteniment normal de la via pública i, per
tant, no pot ser considerada una inversió

22. Millorar l’escola bressol: instal.lar una caseta i una tarima de fusta al pati i posar intèrfon
amb càmera (7)

10.000 €

La proposta inicial també
incloïa altres accions que
han estat desestimades
perquè formen part del
manteniment normal de
l’edifici i, per tant, no
poden ser considerades
inversions

PROPOSTES DESESTIMADES
TÍTOL ACTUACIÓ

MOTIU DESESTIMACIÓ

OBSERVACIONS

23. Plantar arbres i no fer podes tan bèsties; les plantes a vegades

No és una inversió

Les podes formen part del

tapen murs i parets lletges i les podes que es fan en aquest

contracte del servei de manteni-

poble són per deixar-ho tot en línia recta (2)

ment i conservació de jardineria
urbana i dels espais verds

24. Arreglar el solar de Cinto Verdaguer, 45

No és de competència municipal

El terreny no és propietat
municipal

25. Millora general del poliesportiu: canviar vidres, posar cortines,

No és una inversió

Està prevista la substitució de
part dels aluminis. La reparació

instal.lar calefacció, eliminar goteres... (11)

a realitzar al poliesportiu supera
al pressupost màxim
26. Fer una ruta modernista amb cartells explicatius a les façanes

No és una inversió

dels edificis i cases més emblemàtiques. Complementar-la amb
una App de la ruta perquè la gent la pugui seguir des del mòbil
No és una inversió

És manteniment, no inversió

No és de competència municipal

No és competència municipal

29. Arreglar la plaça del costat del teatre El Centre

No és de competència municipal

No és de propietat municipal

30. Canvi de la màquina escombradora mòbil per una altra que no

Contradiu altres plans

Les qüestions relacionades amb

o projectes vigents

la neteja de la via pública depenen

27. Fer actuacions de millora de la Casa de Cultura: manteniment
elèctric, pintura, fusteria i altres millores necessàries. Especialment a la sala d’espera de la 1a. planta on hi ha els departaments de Serveis Socials, Cementiri, Som i Registre Civil. La gent
que s’espera passa molt de fred a l’hivern i no es pot tancar la
porta perquè si no no veuen quan surt un ciutadà dels despatxos
dels departaments per a poder-hi entrar el següent, ja que a la
porta no hi ha vidriera sinó que es tota de fusta. Molts venen amb
nens petits. (2)
28. Tancar els patis exteriors per tal de poder aprofitar i protegir
millor els espais

sigui tan sorollosa (2)

del contracte en vigor amb l’empresa que duu a terme aquestes
tasques, que entren dins de l’àmbit
del manteniment i no de la inversió

PROPOSTES DESESTIMADES
TÍTOL ACTUACIÓ

MOTIU DESESTIMACIÓ

31. Posar a prop de l’Ajuntament una prefactura de policia (2)

No és de competència municipal

32. Millorar l’aspecte de les façanes del poble

No és de competència municipal

OBSERVACIONS

Les façanes són de titularitat
privada

33. Regeneració del pati Progen

No és de competència municipal

No és propietat municipal

34. Instal.lar una marquesina a la parada de bus de la carretera

No és de competència municipal

S’ha fet la sol.lictud a les administracions competents

nacional direcció Vendrell/Tarragona
35. Instal.lar càmeres per a la seguretat ciutadana, per l’incivisme de

No és de competència municipal

No és competència municipal
i, a més, no s’ajustaria a la

brosses, mobles i gossos i per a la seguretat viària

normativa referent a protecció
de dades
36. Millorar el col.legi St. Julià: (barracons, neteja, lavabos, patis,

No és de competència municipal

Les competències relatives al

mobiliari, material, aules) i aula informàtica amb tot el necessari

col.legi són de la Generalitat,

(21)

que ja hi està realitzant algunes
millores i traient els barracons

37. Habilitació d’un parc al C/ Verdaguer amb Bonsoms

No és de competència municipal

La propietat no és municipal

38. Ampliar les àrees d’emergència per a la recollida de residus,

Contradiu altres plans

Les qüestions relacionades

o projectes vigents

amb la neteja de la via pública

millorar la imatge d’aquests espais amb nous contenidors i
canviar d’ubicació del punt d’emergència de recollida de residus

depenen del contracte en vigor

de darrere del CAP (7)

amb l’empresa que duu a terme
aquestes tasques

39. Renovació de P3, P4 i P5 de l’Escola Nora

No és de competència municipal

40. Càmping: 25 parcel.les de gestió municipal

No és de competència municipal

41. Serveis de bicicletes de lloguer de gestió municipal “Rutes de

No és de competència municipal

L’Arboç”
42. Endurir les sancions a les persones incíviques

No és una inversió

43. Netejar els carrers, parcs, papereres, zones col.lectives d’es-

No és una inversió

combraries, parets amb grafitis… (6)

Les qüestions relacionades amb
la neteja de la via pública depenen
del contracte en vigor amb l’empresa que duu a terme aquestes
tasques, que entren dins de l’àmbit
del manteniment i no de la inversió

PROPOSTES DESESTIMADES
TÍTOL ACTUACIÓ

MOTIU DESESTIMACIÓ

44. Augmentar les ajudes a nous emprenedors

No és una inversió

45. Ajudar al gimnàs Taekwondo l’Arboç (inscripcions, llicències…)

No és una inversió

OBSERVACIONS

durant el campionat d’Europa per equips.
46. Promocionar turísticament l’Arboç

No és una inversió

47. Fer visites a la Giralda, el claustre de l’edifici de la Residència d’avis

No és una inversió

i l’Aula Magna de l’Escola Residència. Incloure el museu de puntes
dintre de la ruta.
48. Augmentar els ajuts per a les entitats esportives de la nostra vila

No és una inversió

49. Posar ordinadors nous i augmentar la dotació d’equips informàtics

Ja està previst fer-ho

de la Biblioteca (4)
50. Implementar projectes de patis participatius a l’Escola Sant Julià

No és de competència municipal

51. Instal.lar vídeoporter i sistemes de seguretat activa i passiva (en general)

No és de competència municipal

52. Millorar el desplaçament a l’Hospital del Vendrell (bus directe).

No és de competència municipal

53. Augmentar la vigilància a places com la de la Puntaire

No és una inversió

54. Estudi-radiografia de la situació de la gent gran

No és una inversió

55. Poda anual dels arbres de la vila (2)

No és una inversió

Les podes formen part del
contracte del servei de manteniment i conservació de jardineria
urbana i dels espais verds

56. Més neteja general dels carrers, tot està molt brut.

No és una inversió

Les qüestions relacionades amb
la neteja de la via pública depenen
del contracte en vigor amb l’empresa que duu a terme aquestes
tasques, que entren dins de l’àmbit
del manteniment i no de la inversió

57. Treure els grafitis i les pintades del poble

No és una inversió

Les qüestions relacionades amb
la neteja de la via pública depenen
del contracte en vigor amb l’empresa que duu a terme aquestes
tasques, que entren dins de l’àmbit
del manteniment i no de la inversió

PROPOSTES DESESTIMADES
TÍTOL ACTUACIÓ

MOTIU DESESTIMACIÓ

58. Endurir les sancions a les persones incíviques

No és una inversió

59. Fer un espai on els nens no agafin mals hàbits. Espai “Qué

No és una inversió

OBSERVACIONS

hacemos”. (2)
60. Tancar la ràdio

No és una inversió

61. Més diners per als pressupostos participatius

No és una inversió

62. Multar als que no recullin els residus de mascotes

No és una inversió

63. Netejar els carrers, parcs, papereres, zones col.lectives d’es-

No és una inversió

Les qüestions relacionades
amb la neteja de la via pública

combraries, parets amb grafitis… (5)

depenen del contracte en vigor
amb l’empresa que duu a terme
aquestes tasques, que entren
dins de l’àmbit del manteniment
i no de la inversió
64. Col.locar un senyal N-340 de mirador “Miranda de L’Arboç”

No és de competència municipal

65. Crear un servei de bus urbà que uneixi l’estació de RENFE amb

Sobrepassa el cost màxim

diferents punts del nucli urbà, com ara l’Avinguda Jacint Verdaguer, la Rambla...
66. Més personal per a la neteja de la via pública

No és una inversió

67. Fer una escola nova

No és de competència municipaL

68. Acabar el projecte de reforma i urbanització de la Badalota (6)

Sobrepassa el cost màxim

69. Arreglar el pou de glaç

Sobrepassa el cost màxim

70. Fer horts urbans com els d’altres pobles

No hi ha terrenys disponibles

71. Espais per jugar a la petanca

Ja està previst fer-ho

