
   

 

 

Propostes vàlides 
 

Nº Proposta Cost aproximat 

1 
Acabar de millorar l'accessibilitat de les voreres on hi ha passos de vianants. La majoria 

d'ells estan molt bé, però no estaria de més donar un cop d'ull a tots els de la vila. 
12.000,00 € 

2 
Fer una arqueta sifó al camp municipal de futbol per evitar la pudor que fa anys patim als 

vestidors. 
2.000,00 € 

3 
Posar càmeres mòbils de gravació a les 

zones més conflictives vers la seguretat i/o als punts d'acumulació de brossa per 
identificar i sancionar els ciutadans incívics recurrents. 

50.000,00 € 

4 Arreglar els forats de les voreres de l’Arboç segons prioritat. 5.000,00 € 

5 
Posar les lletres gegants de l’Arboç de colors a l’entrada del municipi com han fet a 

Cambrils, Salou o Vendrell com a reclam turístic.  
20.000,00 € 

6 

Fer una ampliació de la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal, que ha quedat petita, 
aprofitant el pati de darrera on hi ha 2 arbres. S'hauria de pujar la paret exterior del pati 
fins al nivell del sostre de la Sala infantil amb vàries finestres, instal·lació elèctrica i poca 

cosa més. 

30.000,00 € 

7 Cercar el parc infantil Masdovelles per garantir la seguretat dels infants.  5.000,00 € 

8 
Millorar i actualitzar amb tecnologia LED la il·luminació del Museu de Puntes al Coixí de 

l'Arboç. 
12.000,00 € 

9 
Poner más papeleras en los parques y en sitios estratégicos. No nos hará más cívicos, 

pero podemos invertir en más papeleras. 
6.000,00 € 

10 Reformar la seguridad de las puertas del polivalente (ha habido algunos robos). 7.500,00 € 



   

11 
Il·luminar més bé els passos de vianants per mitigar el perill d'atropellar algun ciutadà. 

Concretament, n'hi ha un passat l'escola Sant Julià que està a les fosques. 
10.000,00 € 

12 
Instal·lació de diverses màquines per a canviar plàstic per diners. Han de ser màquines 

protegides del vandalisme o ubicar-les en edificis municipals. 
30.000,00 € 

13 
Sería interesante poner badenes en Avda. Mossèn Cinto Verdaguer, ya que parece una 

autopista. Los coches van muy rápido. 
5.000,00 € 

14 Crear un aparcament de bicicletes prop dels equipaments municipals. 4.000,00 € 

15 
Compra de mobiliari per festa major, festes, fires o actes (taules, cadires, grup de carpes 

tipus Cavatast). 
23.000,00 € 

16 
Fer un pas de vianants elevat a nivell de vorera a l'Av. Tarragona, a l'altura de l'entrada 
per a vianants del camp de futbol. Que fos tant ample com l'amplada de l'entrada de 

vianants almenys. 
6.000,00 € 

17 
Repoblar los árboles que faltan en las aceras, a poder ser con hoja perenne. 

Tratamientos para los hongos de los arbolitos de Vía Augusta y otros similares que haya 
dentro de la población (art.45 constitución). 

15.000,00 € 

18 Más carril bici. 50.000,00 € 

19 Aceras arregladas y para personas con movilidad reducida. 50.000,00 € 

20 Posar bancs fins al final de l'Avinguda del Penedès i també a l'Avinguda Sant Jordi. 18.500,00 € 

21 
Instal·lació de radars pedagògics en els punts més conflictius del casc urbà del municipi a 

fi d'evitar els excessos de velocitat. 
50.000,00 € 

22 Arranjament dels parcs del barri de Santa Llúcia (zona Cristaleria) 40.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Propostes desestimades 
 

Proposta Motiu desestimació Observacions 

Estaria bé posar contenidors de brossa intel·ligents (amb targeta) al 
parking de darrera el CAP 

Es contradiu amb el sistema 
de recollida de residus 

implantat al terme 
municipal 

 

Pacificar l'Avinguda Sant Jordi a la zona de pas de població escolar des 
de l'embocadura del carrer Hospital fins la Rambla Ball de Bastons (i en 
especial davant llar d'infants i biblioteca), donant prioritat a vianants i 

millorant visibilitat 

Supera el pressupost previst  

Invertir en otro vehículo de limpieza para nuestras calles, ejecutar 
normativas municipales con multas reales para los incívicos.  

Ja existeix o està previst  

Dignificar la plaça de la Puntaire. Netejar-la bé i fer-hi una actuació 
urbanística que impedeixi que aquest espai continuï sent el cau de 

brutícia, incivisme i el fumadero de porros que és avui en dia. 
Ja existeix o està previst  

Elaborar un pla d'usos de l'edifici de Can Freixas. Cal deixar clar quins 
usos ha de tenir aquest espai infrautilitzat; el que no pot ser és que un 
edifici que ha costat tants diners faci més de 10 anys que no té cap ús 

definit. Cal posar per escrit els usos i si convé posar un conserge o 
treballador a l'edifici per evitar la disbauxa actual. 

Ja existeix o està previst 

La contractació d'un 
conserge no és una 

inversió. La resta de la 
proposta sí 

Las aceras que van a los colegios y delante de la guardería. Junto a los 
muros de la Plaça de la Constitució no son aceras; son un peligro 

Ja existeix o està previst  

Arranjar la vorera de l'avinguda Priorat, anant cap a l'escola Sant Julià a 
mà esquerra. I eliminar, en la mesura del possible, els molts postes de 

fusta per poder caminar per sobre 

No es de competència 
municipal 

Els postes de fusta 
existents no són de 

competència municipal. 
La vorera ja està 

arranjada. 

Millores al polivalent Ja existeix o està previst  

Comprar càmeres de seguretat per les zones conflictives del municipi.  
Fusionada amb una altra 

proposta 
 

Millores de la Plaça de la Puntaire amb més zona verda Ja existeix o està previst 
Prevista fer una 

remodelació de la Plaça 
de Puntaire. 



   

 
Restaurar, condicionar i museïtzar els safarejos i l'antic dipòsit municipal 
d'aigua del carrer Dr. Vives i Mañé, patrimoni cultural històric de l'Arboç. 

Aquesta actuació permetria donar a conèixer la vida quotidiana dels 
avantpassats, visibilitzant les feines de rentar la roba abans que arribés 
l'aigua corrent a les cases, el seu ús social com a punt de trobada de les 

dones del poble, i explicant també el paper del món femení en la 
societat dels segles XIX i XX a casa nostra.  

 

Supera el pressupost previst  

Arreglar d’una vegada tot l’entorn de l’Església i la Plaça de la Badalota, 
ja que dona una molt mala imatge a la vila!!! L’Arboç no s’ho mereix!!! 

Què ha passat amb el Pla de Barris? I totes les ajudes als edificis 
catalogats de la vila?? 

Ja existeix o està previst  

Acabar el projecte de remodelació de la Badalota i voltants de l'Església. 
Necessitem una entrada digna al nostre poble. 

Ja existeix o està previst  

Que l'Ajuntament adquireixi els locals de la sucursal del BBVA ubicats a 
la plaça de la Vila (carrer Major, 38). Una compra estratègica a la qual se 
li pot treure molt de rendiment per a la població i quan se celebren fires 

o esdeveniments programats. 

Supera el pressupost previst  

Dignificar la plaça de la Badalota com a entrada del poble. Això significa 
treure els cotxes, acabar de posar l'enllosat a la zona on ara hi ha ciment 

i prohibir-hi l'aparcament per sempre. Paral·lelament, posar-hi unes 
lletres gegants amb el nom del poble "L'ARBOÇ" d'esquena a la torre de 
la Giralda per tal que els visitants s'hi puguin fer fotos i compartir-les per 

les xarxes socials. 

Ja existeix o està previst  

Propongo una escuela infantil pública a pie de calle como la guardería, 
ya que cada vez hay más niños en el colegio público y los pequeños 

tienen que subir escaleras y tienen que compartir patio con los mayores 
y en las entradas y salidas se crea mucho jaleo de niños por las escaleras. 

Supera el pressupost previst  

Fer una escola d'infantil a peu pla, per evitar haver de pujar les escales 
amb tot l'alumnat.  

Supera el pressupost previst  

Debido al tránsito de trenes de Barcelona a l'Arboç y de Arboç a Sant 
Vicente de Calders sería buena cosa un mini bus que recogiera a los 

viajeros que vienen o van a los distintos destinos. La subida es muy mala 
y la bajada hasta peligrosa. Pero sería bueno un micro bus como ya lo 

tienen ciertas poblaciones de nuestro alrededor.  

No és una inversió  

Activar más la limpieza del alcantarillado en general Ja existeix o està previst  

Activar la limpieza en otoño de las calles que tengan arbolado (por la 
caída de las hojas) 

Ja existeix o està previst  

Hacer un proyecto para los adolescentes No és una inversió  

El reciclaje no se hace de manera correcta. Hacer algo para controlarlo No és una inversió  

Más limpieza del pueblo Ja existeix o està previst  



   

Manteniment més rigorós dels arbres de tot el municipi, com per 
exemple regar-los més sovint, adobar la terra... 

Ja existeix o està previst  

Ús més racional i pràctic de l'edifici polivalent No és una inversió  

Més seguretat a l'estació No és una inversió  

Càmeres per denunciar l'amo del gos que no reculli els excrements És inviable tècnicament  

Neteja zones verdes i polígon El Foix 
No es de competència 

municipal 
 

Protecció d'animals perduts. Protocol per quan et trobes un petit perdut No és una inversió  

Protocol protecció per a petits i grans animals No és una inversió  

Neteja zones verdes Ja existeix o està previst  

Reparatruck No és una inversió  

Reciclatge d'oli vegetal als punts de reciclatge permanent Ja existeix o està previst  

Donar els diners per a la gent que ho passa malament, té fred, gana o li 
falten medicaments a Ucraïna per la guerra. Si cal, fer una donació a una 

associació/ONG que s’hi dediqui o comprar tot el material i enviar-lo 
directament. 

No és una inversió  

Realització d’una nova gran fira un cap de setmana per a nens i famílies 
a l’Arboç.  

No és una inversió  

Contractació d’agents/peons per combatre l’incivisme a l’Arboç. No és una inversió  

Reformar el safareig per a estendre roba que hi ha al Barri de Cristaleria i 
convertir-lo en un Centre Cívic o un centre polivalent per a fer activitats 

per al barri, ja que es troba aïllat de la resta del poble i sense 
equipaments. 

Supera el pressupost previst  

Convertir el polideportivo en comisaría de la Policía Local y derivar 
eventos al Polivalent. Los vecinos de la zona estamos hartos de ruidos de 

motores, música alta en las gradas, conciertos, acelerones, etc. 
Queremos envejecer tranquilos, seguros y disfrutar de nuestros 

balcones abiertos en verano. 

Supera el pressupost previst  

Acabar el Centre Polivalent. Supera el pressupost previst  

Fer activitats de conversa en anglès per als adolescents. No és una inversió  

Volver a autorizar la esterilización de gatos callejeros y evitar así su 
proliferación. 

No és una inversió  



   

Posar en marxa una coberta fotovoltaica en sostres de l'Ajuntament en 
règim d'autoconsum col·lectiu on es puguin afegir llars que viuen en 

lloguer i no disposen de sostre propi on instal·lar plaques. Es pot 
participar aportant diners per ampliar la instal·lació, o bé usant plaques 

pagades per l'Ajuntament, si ja es troben en situació de pobresa 
energètica depenent d'ajuts de l'administració 

Supera el pressupost previst  

Construcció de banys públics al parc de Santa Llúcia. Supera el pressupost previst  

Posar una zona d'autocaravanes Ja existeix o està previst  

Màquines de canviar plàstic per €. D'aquesta manera les persones no 
llencem la brossa per tot arreu. S'estalvia en neteja i el ciutadà quedarà 

content pel benefici. Màquina instal·lada a edificis municipals 

Fusionada amb una altra 
proposta 

Aquesta proposta ha 
estat fusionada amb una 
altra proposta del llistat 

de Propostes vàlides 

Que es dediquin aquests diners a cobrir una part del pati de l'escola 
pública per poder fer activitat física els dies de pluja.  

Supera el pressupost previst  

Y la calle del Hospital? El bando de l'ajuntament está en la Plaça de la 
Constitució 

No és una inversió 
Ja hi ha bandos propers al 

C/Hospital. 

Invertir en medios materiales y humanos en la limpieza viaria. Encuentro 
insuficiente el trabajo que se realiza para este fin. Sobretodo, por la zona 

Av. Generalitat al haber tantos plataneros que no se podan hace años 
Ja existeix o està previst  

Dedicar más recursos en el control sobre coches y motos que incumplen 
la velocidad limitada en el casco urbano, además de vigilar el nivel 

acústico debido a que algunos van a escape libre 

Fusionada amb una altra 
proposta 

Aquesta proposta ha 
estat fusionada amb una 
altra proposta del llistat 

de Propostes vàlides, 
referent a la instal·lació 

de radars pedagògics 

Destinar una fracción de la partida presupuestaria para contratar al gran 
Loquillo en la fiesta mayor, pagando parte de la entrada el público. Es un 

artista 
No és una inversió  

Fer una ampliació de la sala infantil de la Biblioteca, aprofitant el pati de 
darrere, que no té cap ús i està desaprofitat 

Fusionada amb una altra 
proposta 

 

Tallar els arbres de molesten en els habitatges Ja existeix o està previst  

Enderrocar el taller mecànic de la Badalota i unir-lo al petit solar de la 
seva dreta per fer un parc o zona verda 

Supera el pressupost previst  

Poner transporte público a l'Arboç Supera el pressupost previst  

 


