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Les senyals vials pintades al terra al cantó de l’escola bressol dels Colors estan pràcticament
esborrades i la senyal vertical a terra fa temps que no es veu. Preguem al govern que ho
arreglin
Al Rial Sa Clavella, cantonada amb Carrer Sant Jaume i Josep Baralt, la senyal de trànsit està
tapada per les branques de l’arbre, preguem facin una actuació urgent per evitar accidents.
El baixador del carrer Arxipreste Rigau, les bandes sonores per reduir la velocitat dels cotxes
està trencat. Preguem ho arreglin perquè alguna persona ja ha caigut.
Als eucaliptus del Parc de Lurdes hi tornen a haver-hi tres nius de cotorres de grans
dimensions. Preguem al govern que els treguin pel perill que pot causar si cauen ja sigui al
Parc o a la carretera.
A l’encreuament del carrer Vallgorguina i Pompeu Fabra hi ha un sotrac enmig de la via.
Preguem al govern que ho arregli.
Els entorns de l’escola La Presentació hi ha moltes herbes i plantes als vorals del carrer.
Preguem al govern que ho netegi.

Preguntes:
1- Preguntem al govern quan tenen prevista fer la poda per aquesta tardor, sobretot dels
arbres de la Riera.
2- Fa mesos que els vilatans veuen com el nombre de coloms ha augmentat a la nostra vila,
sobretot a la part de dalt de la Riera. Ens pots explicar el govern com està el Pla per controlar
la població de coloms?
3- Demanem al govern si s’ha fet alguna actuació als voltants dels xiprers de davant de
l’entrada de les vivendes de Sant Elm. Hi ha un reg trencat i està perdent aigua i l’arbre s’està
regant tot el dia.
4- Tenim a l’ajuntament algun tipus de ticket-bus per la gent gran per anar amb el cotxe de
línia a Arenys de Munt – Arenys de Mar?
5- Algunes famílies ens han fet arribar la queixa de que les fonts que hi ha més amunt del Xifré
a la zona de la part nova de la riera no funcionen. Ens pot explicar el govern quin és el motiu?
6- Preguntem al govern si tenim alguna normativa municipal que reguli l’ús dels patinets a la
via urbana.
7- Ens podria explicar el govern com va anar la reunió amb el departament de territori sobre
el desenvolupament de la variant de Vall de gata?
8- Ja fa uns mesos que vam cedir un solar municipal per fer pisos socials. En aquest Ple es va
acordar que es crearia una comissió per consensuar la tipologia dels llogaters, els usos, les
condicions d’accés, etc. Preguntem al govern quant pensen convocar-la?
9- Diumenge passat, a ràdio Arenys, ens van preguntar si estàvem al cas que al Consell de
Dones els homes no poden formar-hi part, que és necessari canviar els estatuts i el nom del
Consell. Què tenen previst fer al respecte?
10- Hem vist en els registres d’entrada de l’Ajuntament que hi ha un veí que fa moltes instàncies
sobre el restaurant “Urban Village”. Preguntem al govern com està la situació?
11- Ens pot explicar el govern en quin moment estem per tirar endavant la nova biblioteca i amb
quines subvencions podem comptar a dia d’avui?

