Propostes vàlides
Títol de l’actuació

Cost estimat

1. Realitzar obres de millora al carrer Andreu Suriol i a l’avinguda Penedès

40.000 €

2. Reformar íntegrament l’escola Sant Julià (el pressupost contempla la reforma total dels lavabos)

40.000 €

3. Arreglar la façana de la Casa de la Cultura pel carrer Major i el carrer Palma

11.647,84 €

4. Millorar l’accessibilitat per als vianants, cotxets i cadires de rodes

40.000 €

5. Condicionar els vestidors del pavelló

40.000 €

6. Fer noves les voreres de l’avinguda St. Jordi – Llar d’Infants i Plaça de la Constitució

40.000 €

7. Inversió en la reestructuració de la senyalització del municipi. Per exemple, l’STOP que hi ha al final
de la pujada de l’Av. de Sant Jordi, que hauria d’estar (per raons de visibilitat i de freqüència d’ús)
situat a l’Av. del Priorat

1.000 €

8. Implantar i distribuir punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per la via pública per tal d’afavorir
la transició cap a la mobilitat sostenible

35.000 €

9. Instal·lar un canviador de bolquers als lavabos de la biblioteca municipal

1.500 €

10. Comprar nou mobiliari per a l’escola de Puntaires (cadires i coixins)

1.500 €

11. Posar una bústia a l’exterior de la biblioteca per retornar els llibres

600 €

12. Posar cortines al pavelló municipal per evitar reflexes solars quan s’estigui practicant esport (s’ha
calculat per cobrir els grans finestrals que donen a la plaça)

3.500 €

13. Invertir en noves tecnologies per als espais municipals (s’ha calculat en base la instal·lació de
pantalles informatives)

40.000 €

14. Aplicar millores al parc infantil de Santa Llúcia i al seu sistema de regadiu

40.000 €

15. Millorar els parcs i jardins del barri de la Cristalera

40.000 €

16. Renovar l’arbrat del parc de Santa Llúcia

40.000 €

17. Replantar i allargar el camí del parc de la zona de la piscina municipal

40.000 €

18. Millorar el parc de la piscina i del carrer Masdovelles

40.000 €
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Propostes desestimades
Títol de l’actuació

Motiu pel qual es descarta

1. Enrajolar la part de la Badalotaque falta i urbanitzar-la

Actuació ja prevista en el projecte
d’urbanització de l’entorn Sant Julià 2.

2. Condicionar un terreny per a gossos per tal que puguin córrer i fer les seves
necessitats

Actuació ja prevista a la zona de Mestral

3. Tapar els clots que hi ha als carrers

No és una inversió, sinó una acció de
manteniment que ja s’està fent.

4. Arreglar els trams que falten al carrer Jussà

Actuació ja prevista en el projecte
d’urbanització del carrer Jussà i carrer
Muralla.

5. Posar en marxa Cal Freixas

Actuació ja prevista

6. Cobrir la pista exterior del pavelló

L’import estimat de l’actuació supera els
40.000€

7. Instal·lar cortines i cistelles mecàniques al pavelló

Aquesta actuació implicaria reforçar
l’estructura existent de coberta i en
global suposaria un cost superior als
40.000€.

8. Pintar l’institut per dins

No és de competència municipal

9. Buscar un sistema per controlar els cotxes que passen pel Camí Taberner

Proposta indeterminada (s’ha enviat un
e-mail al proposant demanant ampliar
la informació però no s’ha rebut cap
resposta)

10. Invertir en una nova senyalització al terra dels espais d’aparcament en els
llocs autoritzats, siguin o no de pagament

Actuació ja prevista

11. Dotar d’una zona d’aparcament la zona recreativa i la piscina d’estiu

Actuació ja prevista

12. Instal·lació de recipients per a fer compostatge

Aquesta actuació depèn del Servei
d’implantació de la Recollida Selectiva

13. Desviar la N-340 del municipi

Aquesta actuació no és de competència
municipal, depèn del Ministerio de
Fomento
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Propostes desestimades
Títol de l’actuació

Motiu pel qual es descarta

14. Instal·lar senyals que prohibeixin trepitjar les jardineres dels monuments del
municipi

Actuació ja prevista i no és una inversió
ja que és una acció de manteniment

15. Senyalitzar l’ús adequat del nou gronxador de la Badalota

Actuació ja prevista i no és una inversió
ja que és una acció de manteniment

16. Posar llums LED a l’escola i arreglar les humitats de la paret

Actuació ja realitzada

17. Regular la rampa de l’entrada del cementiri per facilitar l’accés a persones
amb mobilitat reduïda

Per mantenir l’actual accés de vehicles,
aquesta intervenció implicaria realitzar
un nou accés obrint el mur existent i
49 metres de rampa per assolir el 6%
amb 4 replans. L’actuació superaria els
40.000€

18. Millora de la residència d’avis pel que fa als jardins i el seu accés

Aquesta actuació no és de competència
municipal

19. Reparar les fonts municipals per poder-se refrescar en èpoques de molta
calor

Actuació ja prevista i no és una inversió
ja que és una acció de manteniment

20. Arreglar el paviment del carrer Major

Actuació ja prevista i no és una inversió
ja que és una acció de manteniment

21. Reduir els impostos de circulació dels vehicles ecològics i 0 emissions

Aquesta actuació no és una inversió

22. Implementar un pas de vianants amb un semàfor davant de la baixada del
Bonsoms per creuar la CN-340

Es va demanar al Ministerio de Fomento,
però no hi hauria suficient visibilitat amb
els camions que pugen des de la rotonda
de la Puntaire

23. Posar papereres amb cendrers a tots els carrers

Aquesta actuació depèn de la
implantació del Servei municipal de
Recollida Selectiva

24. Inversió en ordinadors nous a la biblioteca municipal de l’Arboç

Actuació ja prevista

25. Posar aire condicionat i calefacció a la biblioteca municipal de l’Arboç

Actuació ja prevista i no és una inversió
ja que és una acció de manteniment
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Propostes desestimades
Títol de l’actuació

Motiu pel qual es descarta

26. Reparar els ordinadors que porten anys sense utilitzar i actualitzar els
programes dels ordinadors que estan en ús

Proposta indeterminada (s’ha enviat un
e-mail al proposant demanant ampliar
la informació però no s’ha rebut cap
resposta)

27. Inversió econòmica en el jaciment arqueològic Timba de Santa Bàrbara

Aquesta actuació no és de competència
municipal

28. Comprar material propi per evitar demanar-lo a altres ajuntaments

Proposta indeterminada (s’ha enviat un
e-mail al proposant demanant ampliar
la informació però no s’ha rebut cap
resposta)

29. Dotar el municipi de contenidors de reciclatge

Aquesta actuació no és viable
tècnicament perquè suposaria canviar
de model i, a més, suposaria una inversió
superior als 40.000€

30. Invertir en la contractació de professors d’anglès perquè imparteixin classes
des de P3 al Col·legi Sant Julià de l’ Arboç

Aquesta actuació no és una inversió ni
és competència municipal

31. Fomentar els tallers infantils per aprendre a jugar i relaxar-se

Aquesta actuació no és una inversió

32. Inversió en cursos d’anglès per infants i adults

Aquesta actuació no és una inversió

33. Crear canals d’orientació laboral i cursos de formació per a joves

Aquesta actuació no és una inversió

34. Dotar el municipi de més màquines de neteja i més personal

El personal no és una inversió i l’ús de
màquines de neteja depèn de l’empresa
externa que efectua els serveis de neteja

35. Fer una inversió en la implantació d’un autobús per a les persones que no
disposin de vehicle propi i tinguin limitacions físiques per anar a l’hospital del
Vendrell

Aquesta actuació ja s’està efectuant en
l’actualitat

36. Creació d’un banc d’ADN dels gossos del municipi per analitzar, quan sigui
necessari, els seus excrements i passar la corresponent sanció als seus
propietaris

Aquesta actuació no és una inversió

37. Creació d’una brigada cívica, recolzada per la policia municipal, que convidi
els ciutadans a respectar unes normes bàsiques de convivència

Aquesta actuació no és una inversió
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Propostes desestimades
Títol de l’actuació

Motiu pel qual es descarta

38. Netejar les clavegueres ja que moltes estan taponades

Aquesta actuació no és una inversió

39. Implementar millores en la recollida d’escombraries, suprimint l’actual
mètode de recollida i col·locant més contenidors per portar a terme el
sistema de reciclatge correcte

Aquesta actuació no és viable
tècnicament perquè suposaria canviar
de model i, a més, suposaria una inversió
superior als 40.000€

40. Invertir en fer una neteja de l’església

Aquesta actuació no és una inversió i no
és de competència municipal

41. Posar càmeres de vigilància en tots els carrers

Aquesta actuació no és viable
tècnicament ja que la normativa
supramunicipal no ho permet

42. Convidar el grup ‘Loquillo’ a la Festa Major, Festa de Sant Joan o de Cap d’Any

Aquesta actuació no és una inversió

43. Organitzar festes per als joves de manera aleatòria durant els mesos de juny
i juliol

Aquesta actuació no és una inversió

44. Organitzar activitats per a gent de la tercera edat

Aquesta actuació no és una inversió

45. Crear un hotel d’entitats que tingui un lloc per als bastons

Aquesta actuació ja està prevista

46. Implementar un programa que s’encarregui dels animals que estan perduts
als carrers i no tenen propietaris

Aquesta actuació no és una inversió i
l’ajuntament ja ho té previst realitzar

47. Crear un club juvenil o un espai per a joves majors de 16 anys

L’import estimat d’aquesta actuació
supera els 40.000€

48. Apostar per una nova escola bressol

L’import estimat d’aquesta actuació
supera els 40.000€

49. Crear un centre comercial per no haver d’anar a Vilafranca

Aquesta actuació no és competència
municipal

50. Habilitar un cinema al municipi

L’import estimat d’aquesta actuació
supera els 40.000€

51. Habilitar un Burger King

Aquesta actuació no és de competència
municipal
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Propostes desestimades
Títol de l’actuació

Motiu pel qual es descarta

52. Crear una pista de bàsquet per a adults amb vigilància per evitar
desperfectes

S’està habilitant una pista al parc de
Santa Llúcia, tot i que sense vigilància. El
servei de vigilància no és una inversió

53. Arreglar el parc abandonat del barri del Progeni dotar-lo de màquines per la
pràctica d’street workout

La zona citada no és de competència
municipal

54. Arreglar el jardí de les monges

Aquesta actuació no és de competència
municipal
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