
 
 
 
 

Ple 27/01/2022 
 

 

PRECS 

 
- Els darrers episodis de pluges, els veïns ens han fet arribar imatges dels embornals de la riera plens 

de brutícia i fulles. Preguem que ho netegin per evitar inundacions.  

- Tornem a demanar al govern que desbrossin la zona de picnic de la primera platja, ho vam demanar 

en el darrer Ple i encara no s’ha fet. 

 

 

PREGUNTES 

 
1. Els veïns de Portimar ens ha fet saber que, el mur de contenció del Rial de la Serp hi ha unes 

escletxes importants. Ens poden dir des del govern si pensen fer alguna actuació? 

2. Els mateixos veïns ens han comentat també que, el pas d’aquest rial a la platja sovint està 

inaccessible. Ens recorden que és la sortida més viable quan van caminant en direcció al 

centre. En poden comentar com ho pensen solucionar? 

3. Aquest mateix veïnat, ens comenten les dificultats de pas del rial per culpa de les canyes. 

Pensen fer alguna actuació? 

4. En el debat de la Radio amb tots els grups polítics amb representació al consistori, 

l’alcaldessa va informar sobre les dades del procés participatiu que es va realitzar per decidir 

la ubicació de la biblioteca. Ens poden especificar totes les dades d’aquest procés 

participatiu: total de participants,  % del total d’habitants amb dret a votar, quants van votar 

si i quants no, etc.? 

5. Alguns veïns ens han informat que els vigilants de la zona blava multen els vehicles amb 

autorització d’aparcament de minusvàlids. Ens pot explicar el govern el perquè? Les vehicles 

amb distintiu de minusvàlid poden aparcar gratuïtament a la zona blava.  

6. FA unes setmanes, Grup del Pot Petit, va fer una actuació al teatre Principal d’Arenys de Mar 

i amb antelació va facilitar les matrícules dels vehicles dels actors de la companyia per tal 

que poguessin aparcar a la zona blava sense multar. Un cop acabat l’espectacle es van 

trobar que els vehicles els havien multat i van fer unes al·legacions explicant que ja havien 

informat que eren vehicles de la companyia i havien facilitat les dades per poder aparcar. 

Han presentat un escrit amb al·legacions i des de l’Ajuntament no s’han acceptat. Ens pot 

explicar el govern el motiu?  

7. Tenim present que a l’estació de tren, s’han produït diferents episodis relacionats amb els 

robatoris i agressions físiques i verbals. Tenen previst posar més control policial? 

8. Els usuaris del servei de bus, ens han fet arribar que sovint els horaris de bus i tren no estan 

coordinats. Des del govern, se’n pensa fer alguna proposta? 

9. Les entitats esportives ens preguntes quan tenen previst pagar les subvencions. 

10. Preguntem al govern en quin estat està el projecte Radars?  

11. Quan tenen previst habilitar l’aparcament de la nova pista esportiva? 

12. Preguntem al govern quants contractes del que ens van passar estan en pròrroga vigent i no 

quedàven reflectit en el llistat que ens van facilitar.  


