
 

 

 

 

 

Resultats de la votació ciutadana 
 

 

 

Votants totals: 296 

Cens votació: 4.690 persones 

Índex de participació: 6,31% 

Període de votació: 17 desembre – 27 desembre 

Propostes sotmeses a votació: 22 

  



 

Propostes vàlides 
 

Nº Proposta Cost aproximat Vots 

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 € 30 

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

patim als vestidors. 
2.000,00 € 105 

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 € 63 

4 Arreglar els forats de les voreres de l’Arboç segons prioritat. 5.000,00 € 36 

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 € 31 

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 € 53 

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

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

Coixí de l'Arboç. 
12.000,00 € 26 

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 € 31 

10 Reformar la seguridad de las puertas del polivalente (ha habido algunos robos). 7.500,00 € 29 

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 € 11 

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 € 51 

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

parece una autopista. Los coches van muy rápido. 
5.000,00 € 6 

14 Crear un aparcament de bicicletes prop dels equipaments municipals. 4.000,00 € 1 

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

carpes tipus Cavatast). 
23.000,00 € 10 



 

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 € 106 

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 € 29 

18 Más carril bici. 50.000,00 € 4 

19 Aceras arregladas y para personas con movilidad reducida. 50.000,00 € 33 

20 Posar bancs fins al final de l'Avinguda del Penedès i també a l'Avinguda Sant Jordi. 18.500,00 € 6 

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 € 5 

22 Arranjament dels parcs del barri de Santa Llúcia (zona Cristaleria) 40.000,00 € 139 

 

 

 

 

 
 

 

 


