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PRECS 
 
• Demanem rapidesa en solucionar elements de la via pública especialment quan 

afecten a la seguretat. En concret posem com a exemple l’element de protecció 
de la cantonada Doedes amb Arxipreste Rigau. 

 

• Ens va comunicar el regidor de l’àrea el fet trist i lamentable que va causar la mort 
d’un resident del geriàtric municipal. Volem donar tot els nostre suport els i les 
treballadores del Geriàtric. Entenem que potser no hi ha hagut prou temps per a 
esbrinar les causes i fer els informes corresponents. Demanem al govern que 
sigui ràpid en resoldre l’expedient i que ho faci públic aviat per a no deteriorar la 
imatge d’una bona gestió del nostre geriàtric municipal. 
 

• Demanem que reparin la tapa de clavegueram entre la part coberta i el Xifré que 
cada cop que passa un vehicle fa molt de soroll i per les nits es fa molt molest  

 

• Tornem a demanar que es revisi el creuament de Professor Castelló amb Riera 
para fita, hi ha poca visibilitat de la gent que ve per la part esquerra i per la gent 
que va en patinets que van ràpid i cada vegada hi ha més ensurts. 

 

• Demanem al govern que quan es faci tramesa als grups municipals de les 
propostes que tracta el ple municipal, s’inclogui també els informes tècnics. 
 

• Ens demanen que acabin de tancar la platja per a gossos i adequar-la amb tots 
els serveis necessaris 
 

 

PREGUNTES 
 
 

1. En data 16/03/22 es va formalitzar, segons la web oficial, el contracte amb 
l’empresa “L'Arca serveis ambientals empresa inserció, SLU”  per a la Prestació 
del servei de recollida selectiva de residus i en data 1 de maig, segons la web 
municipal, va començar a operar dita empresa. Han passat dos mesos i tot i que 
sabem que el nou sistema s’ha ajornat fins el setembre voldríem saber l’opinió del 
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govern sobre la gestió de dita empresa. Altrament ens interessa saber si 
l’empresa ja ha presentat alguna factura i per quin import. 

 
2. El diumenge 10 d’abril a la ràdio municipal l’alcaldessa va manifestar  que “s’ha 

obert un expedient per aclarir les possibles responsabilitats internes a l'equip de 
Serveis Municipals”. Posteriorment vam saber que l’àrea de qui és responsabilitat 
el contracte no estava d’acord en aquest expedient tot i donant les culpes a altres. 
Volem saber si després d’aquests 3 mesos ja s’ha resolt l’expedient i en aquest 
afirmatiu quin ha estat el resultat. 
 

3. El diumenge 26 de juny a Radio Arenys la regidora de la CUP ens va semblar que 
va incentivar als veins a fer la neteja del carrer, es així? 
 

4. Una de les consultes que ens estan fent arribar la gent, es sobre el tram de la NII 
des de la sortida de Portimar /les Carolines fins a Canet, dels girs, canvis de sentit 
amb doble línia continua etc, avisem que algun dia passarà algun accident greu, 
mentrestant ens poden dir quines mesures es prenen a nivell local i quines 
actuacions es fan conjuntament amb altres cossos policials? 

 
5. Ens poden indicar si hi ha hagut cap canvi de criteri per part de Radio Arenys en 

escollir les noticies que hi van a la portada? 
 

6. Són continues les queixes pel, mal estat de les voreres i el seu mal manteniment 
per no dir nul. Rajoles trencades, inexistents o que belluguen són habituals en el 
nostre paisatge urbà. Quina solució proposa la regidora per a fer-hi front? 

 
7. Després de molts ajornaments creu la regidora que el plec de les escoles bressol 

estarà enllestit abans de final d’any? 
 

8. Ens poden dir quin avenços s’han fet per la sala de rehabilitació de geriàtric 
municipal? 
 

9. Ens poden dir si tenen pensat arreglar l’accés des del Lourdes al CAP per la gent 
amb mobilitat reduïda?  
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