
ID.REG PROPOSTES INVERSIÓ CODI ÀREA ÀREA ACCEPTADA MOTIUS D'ACCEPTADA, O NO ACCEPTADA. CODI DE VOTACIÓ

1903 Carril bici 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada

Es desestima pq  cal un treball acurat per fer una proposta de municipi . Supera aquest àmbit

1905 Crec que caldira fer una segona fase en la millora de les voreres a l'entorn de la Plaça 11 de Setembre, i millorar les voreres de l'Avinguda Dr. 

Fleming. 

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació aquesta nova fase PVI4

1907 Buenas propongo la idea un poco complicada, pero ya son muchos años con este problema, en mi opinion muy grave, y la cual afecta 

sobretodo a la gente mayor de la residencias de la avenida Maresma, el problema es que las dos aceras tanto una como otra son tan estrechas 

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació per fer una primera fase PVI5

1909 Al final de la ronda doc ingles hay un parque muy penoso estaria bien poner  unas fierros de hacer eliptica y seria muy buen punto. Hem parlat 

amb la senyora proposant, interpretem que es refereix a la Plaça que hi ha al començament del Rial dels Oms, a tocar dels habitatges de caire 

18100 INV ESPORTS Acceptada Es posa a votació pendent d'ubicació PVI9

1911 Platja per gossos 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1912 Una platja per gaudir amb les mascotes a la platja, al costat del antic btakora hi ha una platja que no la fa servir molta.gent i seria una bona 

oportunitat per la petició de tants canetencs

18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1912 - 1 Zones d'emergències per la brossa 180200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal. S'està estudiant alternatives suplementàries a l'actual sistema

1913 Una platja per gaudir amb les mascotes a la platja, al costat del antic btakora hi ha una platja que no la fa servir molta gent i seria una bona 

oportunitat per la petició de tants canetencs.

18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1913 - 1 Zones d'emergències per la brossa 180200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal. S'està estudiant alternatives suplementàries a l'actual sistema

1914 Donat que a la població de Canet de Mar en els darrers 8-9 anys ha augmentat molt la practica d´activitats relacionades amb la dansa, ens 

agradaria proposar la compra d´un nou escenari que es destinés a les activitats de dansa de la nostra població.  Així com la compra d´un 

18100 INV CULTURA I FESTES Acceptada Es posa a votació PVI8

1915 Donat que a la població de Canet de Mar en els darrers 8-9 anys ha augmentat molt la practica d´activitats relacionades amb la dansa, ens 

agradaria proposar la compra d´un nou escenari que es destinés a les activitats de dansa de la nostra població.  Així com la compra d´un 

18100 INV CULTURA I FESTES Acceptada Es posa a votació PVI8

1916 Zones autoritzades per a gossos, a la platja i a la muntanya, a semblança d Arenys, Pineda, Barcelona, etc 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1917 Habilitar la pista de fora del pavelló municipal perquè és pot servir durant hivern. Tapar las gradas i part de la pista. Al hivern quan fa molt de 

fred, vent o plou es imposible fer deport. Moltes vegades el nens no participen en activitats extraescolars per aquest motiu.

18100 INV ESPORTS Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

1918 Rearangamemt del parc infantil de la Plaça Universitat. Cambiar mobiliari, paviment ha que al estiu com el paviment de pneumàtics fa molta 

calor i els nens no podem jugar. El mobiliari és vell, els nens es abureixen. Estaría bé posar una zona verda, uns fonts per l'estiu per refrescar-

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació. PVI1

1919 Cambiar mobiliari en el parque infantil de la platja a la altura del col legi FEDAC. Abans hi havia un pont però ara només queda la part de 

caseta. Estaría bé reemplazar-lo amb altre pont o altre tipus de mobiliari. Molts nens del col legi hi aprofiten quan van de excursión amb la 

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1920 Posar més fonts al llarg del la Riera Buscarons y Gavarra per poder així ajudar en la neteja viària al amos del gossos especialment quan fan 

pipi.

18100 INV URBANISME Negativa Complexe tecnicament, per espais i punts d'aigua. Caldria fer moltes canalitzacions. Cal estudiar en profunditat més endavant

1921 Un campo grande para que los peludos puedan ir sueltos y vallados, como en muchos pueblos que lo tienen. 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVI12 + PVI15

1922 Es sol·licita un tros de platja independent a la dels banyistes per tal de poder acudir amb els nostres gossos i que també puguin gaudir de la 

platja. Com en altres poblacions confrontants que ja s'ha habilitat una zona per al bany i gaudi de la platja per als gossos de la població. 

18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1922 - 1 Cursos bàsics per a propietaris repartits per trimestre. - Curs d'educació canina bàsica amb obediència bàsica per a propietaris. - Taller 

aprenent a passejar sense estirades ¿Qui passeja a qui? - Taller l'anomenada &quot;Si tu em diuen vine ho deixo tot&quot; - Curs de cadells 

180200 SER SANITAT/SEGURETAT 

CIUTADNA

Interessant 

positiva

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

1926 Zona per poder porta els gossos sense lligar.que puguin correr i desfogar-se. Platja o muntanya. O totes dues. 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVI12 + PVI15

1927 Platja però gossos a Canet. 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1928 Instal·lar un monòlit/bust del General Moragues a la pl. Onze de Setembre, la qual esta situada just al final de l'Av. General Moragues, 

personalitat que va defensar Catalunya.

18100 INV CULTURA Negativa La Comissió de valoració, no la considera prou interessant a nivell individual. Es podria estudiar fer diferents imatges de personatges a Canet, més endavant

1928 - 1 Ajudar a normalitzar el català al cinema, amb un cicle de pel·lícules comercials doblades al català, que es podrien emetre gratuïtament a l'aire 

lliure, durant l'estiu, a alguna plaça o platja.

180200 SER CULTURA Negativa Ja és fa a través de l'ACPO i de la Plataforma per la Llengua

1929 Adequació de les voreres de l'Av. Maresme per tal de que siguin accessibles a la ciutadania, tant a persones que viuen en la mateixa Av. I no 

poden accedir amb cadires de rodes ni cotxets d'infants.

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació per fer una primera fase PVI5

1930 Instal·lació, en el Parc del Cavaió, o en el passegi de mar, a l'alçada del pas subterrani, d'aparells de gimnàstica i mobilitat per a gent gran, 

equiparant-los als que existeixen a l'altra punta del passeig de mar, davant la Residència Guillem Mas.

18100 INV ESPORTS Acceptada Es posa a votació pendent d'ubicació PVI9

1931 Adequació del carreró existent entre els edificis de l'Av. Maresme, números 29 i 31, per tal de tenir un accés digne al pas subterrani i evitar la 

proliferació d'animals i brosses.

18100 INV URBANISME Negativa És un passatge de titularitat privada.

1932 Espai per fer cerimònies d'enterraments laics. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada

L'estudi realitzat en anys anterior indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius.

1933 Centre de dia per a persones incapacitades de diferents edats, no només per a gent gran (per a gent jove, edat mitjana, etc…) 18100 INV BENESTAR/GOVERN Interessant no 

acceptada

L'estudi realitzat  indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius.

1934 Arreglar la riera del Pinar i Av. Dr. Marià Serra, aceres i vials en mal estat. 18100 INV URBANISME/OBRES Interessant no 

acceptada

Ja està previst , en part, fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1935 Aumentar el período de limpieza en las playas. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant 

positiva

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics.

1936 Que se pongan las papeleras antes en las playas. 18200 SER OBRES I SERVEIS Interessant 

positiva

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics.

1937 Se cuide más la suciedad que baja por las rieras. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant 

positiva

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics.

1938 Instalación de un prismático o telescopio de exterior en la Cruz de Canet (Pedracastell) 18100 INV ??? Acceptada Es posa a votació PVS8

1939 Instalación o adecuación de una sala anexa en la Biblioteca Municipal insonorizada con un "Home Cinema" para visualizar o escuchar el 

material de la biblioteca.

18100 INV CULTURA/BIBLIOTECA Interessant no 

acceptada

L'espai de la Biblioteca no disposa de l'espai necessari per popder fer-ho

1940 Habilitar en algún local municipal una sala de ensayos para músicos. Por ejemplo en el local de la Riera Gavarra. 18100 INV CULTURA/JOVENTUT Interessant no 

acceptada

No hi ha espai suficient a la Casa del conserge per poder fer-ho.

1941 Marquesina bus parada Plaça Pau Casals 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació PVS1

1942 Ajardinament pl. Pau Casals 18100 INV MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

1943 Elements de seguretat per als infants en espais infantils, pl. Pau Casals. 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1944 Tall a la pl. Pau Casals als vehicles rodants, desviació per la riera, fent una rotonda (Ronda - Riera) per seguretat dels infants. 18100 INV SEGURETAT CIUTADANA Interessant no 

acceptada

No és considera adient per part de Seguretat Ciutadana

1945 Rep un ajut: aliments i demana: Me dan los alimentos pero haría falta para carne y para ayudas en alquiler. 18300 PD SERVEIS SOCIALS Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius.

1946 Més autobusus de Canet a Barcelona 18200 SER GOVERN Negativa No és competència municipal.

1947 Voreres més amples, no passen les cadires de rodes. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació una nova fase d'adquació de vies d'accesibilitat. PVI6

1948 Als inicis de les voreres posar rampes per facilitar l'accés a les voreres. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació una nova fase d'adquació de vies d'accesibilitat. PVI6

1949 Degut a les pujades d'alguns carrers, si fos possible un mini-bus a Canet, per circumvalació pels carrers que tenen molta pujada, un grna 

embolic per la Gent Gran.

18200 SER GOVERN Negativa El conveni actual no ho permet perque és un servei supramunicipal. L'experiència anterior va demostar que no era rendible, malgrat tot s'està treballant perquè la línia actual tingui 

més parades al poble.1950 Pas de zebra al C/ Miramar, falta senyal de "Precaució pas de vianants" 18200 SER OBRES I 

SERVEIS/SEGURETAT 

CIUTADANA

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

1951 Rotonda C/ Miramar, zona vagons Renfe, molt brut i abandonat, amb rates. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

1952 Més contenidors per depositar i classificar les brosses. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

1953 Arreglar la calzada (baches) para la circulación de los vehículos. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1954 Als inicis de les voreres posar rampes per facilitar l'accés a les voreres. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació una nova fase d'adquació de vies d'accesibilitat. PVI6

1955 Cerrar las puertas de la pl.Universitat, que no queden de adorno. Evitar así la molestia de ruidos nocturnos. 18200 SER GOVERN/SEGURETAT 

CIUTADANA

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana, no és tema de Pressupostos Participatius

1956 Concienciar a la gente a recoger los excrementos de sus mascotas. 18200 SER SANITAT Interessant 

positiva

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

1957 Cal arreglar més voreres, Riera Gavarra. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1958 Més il·luminació 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1959 Més vigilancia Policial 18200 SER SEGURETAT Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

1960 Més contenidors per depositar i classificar les brosses. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

1961 Reparació de les escales dels passos subterranis que donen accés a les platges. 18200 SER OBRES I SERVEIS Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1962 Manteniment periòdic i arranjament de les escales del parc Ausias March/ carrer Santa Llúcia 18200 SER OBRES I SERVEIS Interessant no 

acceptada

Pertany al manteniment per part d'obres i serveis

1963 Plantar flors a les jardineres de les rieres Buscarons i Gavarra. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. Aquest estiu ja s'ha fet. PVS7

1964 Remodelació de la rotonda davant la Jijonenca (Pl. Busquets/Rda. Sant Jordi) 18200 SER URBANISME Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana



1965 Carrer bruts, neteja d'excrements animals i servei de neteja amb aigua i desinfectant. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1966 Als inicis de les voreres posar rampes per facilitar l'accés a les voreres. 18200 SER URBANISME Acceptada Es posa a votació una nova fase d'adquació de vies d'accesibilitat. PVI6

1967 Arranjament i ajardinament passeig Misericòrdia 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

1968 Rehabilitació i arranjament de Can Santinya 18200 SER URBANISME Acceptada Es posa a votació PVI15

1969 Platja per gossos 18200 SER MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1970 Pipican més quantitat 18200 SER SANITAT/GOVERN Acceptada Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVI12 + PVI15

1971 Pipican més quantitat 18200 SER SANITAT/GOVERN Acceptada Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVI12 + PVI15

1972 Més il·luminació (C/ Santíssima Trinitat) 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

1973 Bancs (C/Lluís Domènec i Montaner) 18200 SER URBANISME/OBRES I 

SERVEIS

Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

1974 Més arbres, plantes i més neteja. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

1975 Insonorització menjador Escola Misericordia 18200 SER EDUCACIO Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració  no la considera prou prioritària

1976 Pl.Lledoners: arreglar la plaza, poner suelo de goma reciclada, cuando llueve no se puede utilizar, mejorar los columpios que hay. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1977 Pl.Lledoners: arreglar la plaza, poner suelo de goma reciclada, cuando llueve no se puede utilizar, mejorar los columpios que hay. 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1978 Més punts recollida vidre 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb el nou conveni amb el Consell Comarcal.

1979 Més parcs infantils en condicions 18200 SER URBANISME Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1980 Pista de patinatge per a oci. 18100 INV URBANISME/ESPORTS Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

1981 Neteja del Paseig de mar. Un troç de platja per Pipican i mes paperes pel poble. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVS9 

+PVI7+PVI121982 Una platja a on deixin estar.els gossos no crec que costi tant 18200 SER MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

1983 Rehabilitar cúpula de Comediants i fer un Conveni a cinc anys per a l'ús d'aquestes instal·lacions per part de l'Ajuntament i Instituts i 

Associacions de Canet. Import 40.000 € 

18100 INV CULTURA I 

FESTES/GOVERN

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari del Govern Municipal.

1984 Fer projecte d'habitatges de lloguer social en els terrenys del carrer Romaní (si no és que ja estan fets). Import 40.000 €  D'estar fet el projecte, 

aprofitar la línia de préstecs per construir habitatges de lloguer social. https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Linia-de-prestecs-per-construir-

habitatges-de-

18200 SER URBANISME/GOVERN Interessant no 

acceptada

El projecte ja està fet. Cal buscar algú que el vulgui i pugui desenvolupar d'acord amb les condicions i la legislació vigent per aquest tipus de construccions.

1984 - 1 Contractació d'un jardiner exclusiu per a Vila Flora. Aquest jardiner també farà classes de jardineria. Import 14.000 € 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari del Govern Municipal, no depèn de Pressupostos Participatius

1985 Projecte per potenciar Plaça Manem. Fer instal·lació esportiva per descongestionar el pavelló actual. Fer ús de l'espai de l'antic dipòsit d'aigua i 

habilitar la plaça com a Parc Infantil.  Import 25.000 €.

18200 SER URBANISME/ESPORTS/G

OVERN

Interessant no 

acceptada

Es desestima pq esl estudis tècnics ja realitzats per tal  d'arranjar la plaça Manent superen l'import dels Pressupostos participatius

1986 Instal.lar un punt de recàrrega elèctric per a cotxes. Poc a poc son més habituals els cotxes elèctrics i tard o d'hora será quelcom habitual. 

Aleshores es interessant que la gent del poble tingui la possibilitat de conectar un cotxe o per gent de fora del poble. També per si algún dia 

s'incorporen vehicles elèctrics al parc de vehicles municipals. 

18100 INV MEDI AMBIENT/GOVERN Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració no la proposa com a prioritària ja que ja es va votar. Ho passa a govern per treballar-la en pressupostos ordinaris

1987 Instal.lar equipament per fer gimnas al Passeig de Mar: máquines mobils per fer gimnasia com hi ha a la platja de Barcelona o a altres llocs: per 

fer cames, abdominals, braços etc.....Si es posen varies d'aquestes máquines juntes es pot crear una zona on la gent s'hi junti per fer esport 

18200 SER MEDI AMBIENT/ESPORTS Acceptada Es posa a votació pendent d'ubicació PVI9

1988 Ajardinar i manteniment entrada i voltants de EBM El Palauet (Ple d'excrements, tot de canyes i males herbes) 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

1989 R Insta·lació de tendals per fer ombra al pati de l'escola, tipus ombra en malla i veles amb ancoratges a l'escola Turó del 

Drac.

18200 SER EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració, no la considera prou interessant. Es passa a valoració de l'àrea d'educació.

1990 Renovar, ampliar i millora del parc dels Salvador Espriu amb Av. Dr. Marià Serra. Dotar-lo de material infantil i posar-li nom 

a la plaçá.

18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + 

PVS2+PVS7 1991 Insonorització menjador Escola Misericordia 18200 SER EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració  no la considera prou prioritària

1992 Acabar les obres del carrer nou. 18100 INV URBANISME Negativa Ja està fet

1993 Baixar el preu de l'aigua als nivells de fa dos anys. 18200 SER HISENDA/GOVERN Interessant no 

acceptada

No és un tema de Pressupostos Participatius.

1994 Adequar el passeig marítim a jocs i zones d'oci pels infants, així com ombres i descans. 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1995 Construcció d'un envelat fixe, aïllat de soroll, perque es puguin continuar fent festes sense molestar als veins. 18100 INV CULTURA I 

FESTES/GOVERN

Interessant no 

acceptada

L'estudi realitzat en anys anterior indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius.

1996 Millora dels parcs i infanttils 18200 SER URBANISME Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

1997 Zona parquing motos C/Sant Cristòfol 18200 SER SEGURETAT Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

1998 Més papereres al poble. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

1999 Passeg Marítim i zones verdes del poble, millor manteniment i neteja. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS7 + PVS9

2000 Muntar font d'aigua potable al mirador de la Creu de Canet. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa Ja n'hi ha una i l'espai és de propietat privada.

2001 Millora de la pista exterior del pavelló municipal tancant els laterals per evitar l'aire, la pluja i que s'embruti la pista amb 

pols, polen, fulles, etc.

18100 INV ESPORTS Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2002 Adquisició de l´aparell per analitzar l´ADN de les defecacions dels gossos i altres materials necessaris per tal de poder 

identificar a la població canina de canet de mar.

18100 INV SANITAT/SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

Interessant no 

acceptada
No és veu viable per no disposar dels recursos humans i tècnics per fer el seguiment d'implementar aquesta mesura

2002 - 1 Posar en marxa el servei que permeti identificar els casos d´incivisme, a partir de la recollida de mostres de les 

defecacions, i aplicar la imposició de multes. Així mateix aquest servei ha de permetre poder evitar abandonaments i 

18200 SER SANITAT/SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

AMBIENT

Interessant no 

acceptada
No és veu viable per no disposar dels recursos humans i tècnics per fer el seguiment d'implementar aquesta mesura

2003  Acondicionar una zona de la Platja de Canet de Mar adequada pels nostres amics de quatre potes  Volem una Platja de 

gossos

18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació

2004 Fer el tractament dels arbres en parcs de Canet (Turó de Drac, Santinya, etc.) per eliminaria la processonaria que es 

perillosa pels gossos i també provoca al·lèrgies en les personas.

18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Ja es fa en l'ordinari des de l'àrea de jardineria

2005 Ampliar amb 12 unitats de plafoms repartits per Canet, per tal que les entitats puguin penjar les propagandes de les seves 

activitats. Suficient espai per tal de netejar la quantia de fora de lloc actual. Ordre i neteja.

18100 INV ??? Interessant no 

acceptada
Per una banda es posa a votació la possibilitat d'una cartellera digital, i per l'altre es passa valorar per l'ordinari del Govern Municipal. PVI14

2006 Colocación de nueva ACERA peatonal y mantenimiento de la vegetación y limpieza con la frecuencia necesaria, en el tramo 

que bordea la NII desde el hotel Rocatel (Av. Maresme) y el carrer Mar con Miramar. El estado es lamentable, ya ha habido 

18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació per fer una primera fase PVI5

2006 - 1 Mejora en los calendarios y forma de limpieza de aceras: Limpieza profunda de las aceras de Av. Maresme. Establecer un 

calendario de limpieza semanal adecuado para el tráfico de personas que habitan y visitan la zona. Una vez por semana 

18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9 + PVI5

2007 Colocar diferent aparells per fer gimnastica per la gent gran, un bon lloc podria ser la plaça universitat 18200 SER ESPORTS Acceptada Es posa a votació pendent d'ubicació. PVI9

2008 Parcs infantils mes actualitzats Activitats per adolecents Neteja i jardineria . 18200 SER URBANISME/MEDI 

AMBIENT

Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + PVI3 + 

PVS72009 instal·lació de tanques a totes les zones de jocs infantils. 18100 INV URBANISME Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

2009 - 1 eliminació del grafitis de parets o material del poble 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada Es posa a votació PVS5

2010 Programa d'activitat física aplicada a la gent gran, per la millora de l'estat físic i psicològic, complementat amb les noves 

tendències teràpia-musicals. Activitats dirigides per professionals, titulats universitaris del mon de l'esport i la medicina. Les 

sessions es duran a terme en espais cedits per l'Ajuntament.

18200 SER ESPORTS Interessant no 

acceptada
Per una banda la comissió no ho acaba de veure prou clar i per l'altre es considera que des de l'esplai ja s'està fent .

2011 instal·lació d'un quiosc musical a la Riera Sant Domènec 18100 INV URBANISME Negativa La Comissió de valoració, no la considera prou interessant

2012 A condicionament i manteniment del espais verds i de jardineria de tot el poble. 18200 SER URBANISME/MEDI 

AMBIENT

Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVS7  
2013 Arranjament de la calçada del carrer Girona i canvi definitiu de la canonada d'aigua. En els últims dos estius han hagut de 

fer reparacions, pedaços, per trencament de la canonada, fent malbé la calçada i creant humitats en els fonaments dels 

18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
Tema carrers es fa per IFS i ordinari. Tema canonada d'aigua està en estudi pel govern.

2014 A l´any 2018, amb la diversitat de religions i l´augment de dones i homes laics i/o aconfessionals que viuen al nostre poble, 

es podria pensar en invertir aquests 40.000 euros en la construcció i/o adequació d´una sala per realitzar cerimònies laiques 

18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada

L'estudi realitzat en anys anterior indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius.

2015 R El pati de l'escola Misericòrdia no te zona d'ombra, esta molt descobert. Per això proposem posar un tendal a una part del 

pati, per tal de tenir zona d'ombra. El que no tenim clar es el pressupost de la inversió.

18100 INV EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració considera que no és prioritària i s'ha fet una inversió important de PP2017 en aquest centre educatiu.

2016 Arreglar les zones enjardinades de la Plaça 11 de Setembre.  Soterrar el sistema de rec més profundament, perquè no torni 

a quedar a la vista quan plogui, arreglar les tanques-vores trencades, i substituir les plantes per gespa i fer l'adequat 

18100 INV URBANISME/MEDI 

AMBIENT

Acceptada. Es posa a votació aquesta nova fase PVI4



2017 Fer més ample la vorera que travessa la plaça Colomer i arreglar sota les arcades per tal que no s' ompli d'aigua quan plou. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada

La Comissió de valoració considera que ara que estem en la fase de l'obra de l'Odèon i la plaça no es pot fer un projecte paral·lel

2018 Asfaltat del carrer Miramar degut al lamentable estat que presenta com punt d'entrada al poble i les dificultats afegides en 

els dies de pluja.

18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Asfaltament a finals 2018

2019 Habilitar el pas per anar a la platja del costat de la policia municipal. Arreglar-ho per tal que es pugui passar amb bici o amb 

el cotxet de bebès.

18100 INV URBANISME/MEDI 

AMBIENT

Negativa No és pot legalment, ja que és una riera , l'ACA indica que ha d'estar lliure per les aigues.

2020 - Cobriment de 4 pistes per a la pràctica de les botxes i la petanca. - Asfaltant de 8 pistes esportives. 18100 INV ESPORTS Interessant no 

acceptada
Es passa a l'ordinari de l'àrea d'Esports.

2020 - 1 Asfaltant de la rampa d'accés al club 18200 SER ESPORTS/SERVEIS 

TÈCNICS

Acceptada. Es posa a votació PVS11

2021 - Substitució de l'ascensor d'accés a la platja. - Eliminació de barreres arquitectòniques. - Millorar l'estètica de la Plaça 11 

de Setembre.

18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Negativa L'estudi realitzat  indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius. Està previst un semàfor per solucionar el problema

2021 - 1 Substitució de les plantes de la Ronda Doctor Anglès per millorar la visibilitat dels conductors.  substitució i ampliació de les 

zones infantils (gronxadors, etc.) - Fomentar les iniciatives eco, com la bonificació en l'impost de ivtm, en el d'escombraries 

18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVI2 + PVS7 + 

PVS92022 Degut a que es volen traslladar les activitats a la plaça universitat, hem pensat que el parc infantil es podria traslladar a la 

pista de dalt de la plaça esmentada per tal d'obrir mes espai  per les activitats que puguin organitzar les diferents entitats.El 

18100 INV URBANISME/FESTES/ 

SEGURETAT CIUTADANA

Negativa La Comissió de valoració, no la considera prou oportuna ja que es va pintar la zona per activitats de mobilitat

2023 Instal·lació d'una Pista multi esportiva per practicar diferents modalitats d'activat física lliures o programades al aire lliure  

Element de fàcil instal·lació a situar en la zona d'equipaments esportius al costat del    skatepark. Inversío aprox. 23.000€

18100 INV ESPORTS Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2023 - 1 Posar en marxa un Programa de &quot; Brigada Jove,&quot; que tingui per objectiu donar a joves sense feina una primera 

oportunitat de tenir de contacte amb l´entorn laboral,  desenvolupant diferents  tasques de manteniment i neteja de l' espai 

18200 SER ??? Acceptada. Es posa a votació PVS9

2024 Instal·lar plaques solars als edificis públics (biblioteca, ajuntament, escoles públiques, cap…etc) Inversió inicial que a la 

llarga estalviarà diners i millorarà el medi ambient.

18100 INV URBANISME/MEDI 

AMBIENT/GOVERN

Acceptada 

parcialment
Es posa a votació parcialment, ja s'aplica la norma oficial. S'opta per fanals i semàfors PVS4

2025 Més arbres i vegetació als carrers, places, passeig marítim i al pi-pi can 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVS7

2026 Pintar amb pintura anti-grafitti, els bancs, parets de les places i monuments històrics. 18200 SER SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada 

parcialment.

es posa a votació netejar graffitis i posar a disposició un espai on fer-ne. La resta es preveu en IFS i pressupost ordinari. PVS5 + PVS9

2027 Neteja del poble en general 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Ja es fa en l'ordinari des de l'àrea de medi ambient.

2028 Creació de normes homogènies  per tots els alimentadors voluntaris (tipus de menjar, horaris…)Si no es compleixen, no es 

podrà donar de menjar a les colònies. Conveni per part de l'ajuntament per treballar conjuntament amb una entitat de 

18200 SER SEGURET 

CIUTADANA/SANITAT

Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius.

2029 Recuperació i neteja del Parc de Santiñà, com a zona verda del poble. A condicionament de diferents espais per poder dur a 

terme activitats lúdiques adequades al seu entorn. Espai cobert o semi-cobert per poder reunir-se a fer diferents activitats 

18200 SER URBANISME/MEDI 

AMBIENT
Acceptada Es posa a votació PVI15

2030 Creació i gestió d'un banc del temps. Xarxes d'intercanvi de temps (hora a hora) entre les persones que s'incriguin al 

projecte amb l'objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb altres persones. Son espais de sociabilitat on 

18200 SER COOPERACIÓ??? Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius.

2031 Adequació del pas soterrani a la N-II des de la Rda. Sant Elm fins a Av. Maresme: Actuacions- Arranjament de les voreres 

d'accés al pas, actualment molt deteriorades i perilloses. Fer rampa al costat del pas i eliminar l'ascensor actual. La rampa 

18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari del Govern Municipal. Es preveu un semàfor a la zona.

2032 Reparar o substituir a NEPTÚ 18200 SER CULTURA Interessant no 

acceptada
Ja està previst fer-ho en l'ordinari.

2033 Més parcs i espais d'oci pels nens i joves del poble. 18100 INV URBANISME/MEDI 

AMBIENT
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 +PVI3

2034 Arranjament Pl. Manent i adequar l'accés a persones minusvàlides. 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Es desestima pq esl estudis tècnics ja realitzats per tal  d'arranjar la plaça Manent superen l'import dels Pressupostos participatius

2035 Bancs amb respatller a la Riera Gavarra (des del Cap al carrer Tarragona). 18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2036 Arranjament Pl. Manent per realitzar activitats i adequar l'accés a persones minusvàlides. 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada

Es desestima pq esl estudis tècnics ja realitzats per tal  d'arranjar la plaça Manent superen l'import dels Pressupostos participatius

2037 - Que als parcs i jardins i hagi més flors o plantes. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVS7

2038 - Més vigilància. 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa No és tema de Pressupostos Participatius, es pasa a valoració de l'ordinari de seguretat ciutadana.

2039 - Que es pugui anar més en bici pel poble, sense córrer perill. 18100 INV MEDI 

AMBIENT/SEGURETAT 

CIUTADANA

Interessant no 

acceptada

Es desestima pq no és veu viable fer-ho només en un lloc. Es mirarà més endavant fer una proposta de municipi.

2040 - Que hi hagi més espais per anar a jugar a pilota o amb el patinet. 18100 INV URBANISME/ESPORTS Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2041 - Que hi hagi més papereres per què la gent no llenci els papers a terra. 18100 INV MEDI AMBIENT Acceptada. S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2042 - Fer més campanyes per seguir potenciant el reciclatge i la recollida selectiva. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2043 - Tenir més cura dels boscos. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Els de titularitat pública ja es fa i la majoria són de titularitat privada.

2044 - Que hi hagi més parcs. 18100 INV MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació arranjar i fer de Can santinyà un Parc Públic amb Pipican inclós. PVI12 + PVI15

2045 - Netejar més els boscos. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Els de titularitat pública ja es fa i la majoria són de titularitat privada.

2046 - Campanyes per a la ciutadania contra el tabac. 18200 SER SANITAT Negativa Ja s'estan fent conjuntament amb l'àrea bàsica de salut.

2047 - Llogar bicicletes com el Bicing a Barcelona per fomentar el seu ús. 18100 INV MEDI AMBIENT Negativa No és ecreu adient ni factible per un municipi com el nostre.

2048 - Que les papereres del municipi estiguin separades per rebuig, orgànic, paper, envasos... 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2049 - Millora de l’estat dels parcs i jardins del municipi. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars PVS7

2050 - Incrementar el carril bici. 18100 INV MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

es desestima pq no és veu viable fer-ho només en un lloc. Es mirarà més endavant fer una proposta de municipi.

2051 - Multes per les caques dels gossos, analitzar-les com fan a Tordera, per exemple. 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

AMBIENT

Interessant no 

acceptada
No és veu viable per no disposar dels recursos humans i tècnics per fer el seguiment d'implementar aquesta mesuar

2052 - Netejar més sovint els pipi-can. 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

Acceptada. S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2053 - Campanyes que animin a cuidar i netejar els boscos i les platges. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada. S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2054 - Prohibir els cotxes, motos... (dièsel i benzina) un dia a la setmana. 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

Negativa No és considera un tema de Pressupostos Participatius.

2055 - Que als voltants de les escoles, als parcs,a la platja... no es pugui fumar. Zones lliure de fum. 18200 SER SANITAT/MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari del Govern Municipal.

2056 - Que hi hagi més espais verds. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació arranjar i fer de Can santinyà un Parc Públic amb Pipican inclós. PVI12 + PVI15

2057 - Plaques solars als edificis públics, a les faroles, semàfors... 18100 INV MEDI AMBIENT/GOVERN Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació aplicar-ho en els fanals i semàfors. PVS4

2058 - Augmentar les multes per aquells que no reciclin bé. 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 

Negativa No és considera un tema de Pressupostos Participatius. Es posa a valoració del Govern.

2059 - Col·locar cendrers a la via pública per evitar que la gent tiri les puntes de cigarreta al terra. 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Acceptada. S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2060 - Incrementar el número de màquines netejadores i que siguin menys sorolloses. 18100 INV MEDI AMBIENT Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Amb el nou conveni de l'empresa de neteja ja s'ha contemplat.

2061 - Reservar un espai de platja com a zona de gossos. 18100 INV SANITAT/MEDI AMBIENT Acceptada. Es posa a votació PVI7

2062 - Instal·lar expenedors de bosses per recollir les caques de gos.  18200 SER SANITAT/MEDI AMBIENT Negativa Es desestima per la mala experiència anterior. S'està fent una campanya que ja es dona material pels que demostren que tenen l'animal censat i xipat.

2063 - Incrementar el nombre de fonts d'aigua potable. 18100 INV MEDI AMBIENT/OBRES Negativa Complexe tecnicament, per espais i punts d'aigua.

2064 - Potenciar el reciclatge dels taps. 18200 SER ??? Negativa Ja s'està fent des de diversos espais de la societat civil. Tot i així s'incidirà en les campanyes de Medi Ambient a favor del reciclatge.

2065 - Preveure algun tipus de pont a la riera petita per no haver de travessar fins la carretera i/o millorar els desaigües. 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Negativa L'estudi realitzat en anys anterior indica que supera l'import econòmic dels pressupostos participatius.

2066 - Millorar el manteniment i la neteja dels desaigües de la carretera. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius i no és de competència municipal.

2067 - Obligar els amos dels gossos a recollir els excrements i a regar amb aigua el pipí. 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/MEDI 
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2068 - Arreglar els gronxadors de la plaça Colomer i posar terra de cautxú per a que els que hi juguen no prenguin mal. 18200 SER URBANISME Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

2069 - Instal·lació d'un pipi can a la zona de la Riera Gavarra. 18100 INV URBANISME/SANITAT/ 

MEDI AMBIENT
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVI12 + PVI15

2070  Arranjament del Parc del Torrent dels Lledoners proper al parking de la Carbonella. 18100 INV URBANISME ??? Acceptada. Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2

2071 - Instal·lació d'un hort urbà d'ús municipal a Vil·la Flora. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa Ja n'hi ha un en funcionament al costat del Rocodrom.

2072 - Soterrament de la riera Lledoners 18100 INV URBANISME Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Supera Import previst.

2073 - Arranjament de les instal·lacions d'exercici físic del passeig marítim i instal·lacions de noves. 18100 INV URBANISME ??? Acceptada. Es posa a votació pendent d'ubicació PVI9

2074 -Arranjament de les instal·lacions esportives del costat del pont Neptú. 18100 INV URBANISME ??? Acceptada. Es posa a votació pendent d'ubicació PVI9

2075 -Manteniment del parc del Turó de Drac. 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME/ 
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació per una proposta d'arranjament de la zona del Drac. Una part ja es va fer l'any passat. PVS7 + PVS10

2076 -Arranjament del bosc del carrer Josep Carner i habilitar-lo com a parc públic. 18100 INV MEDI 

AMBIENT/URBANISME/ 

Acceptada. Es posa a votació PVI15



2077 - Convertir en zones verdes les illes de sorra que separa la Ronda de Sant Elm i el passeig de la Nostra Senyora de la 

Misericòrdia.

18100 INV MEDI 

AMBIENT/URBANISME/ 
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

2078 - Rehabilitació del Skatepark de la zona de la Masoveria com a zona verda. 18100 INV ESPORTS/JOVENTUT 

/MEDI AMBIENT 

Negativa No és possible, és espai cedit a Educació de la Generalitat

2079 - Habilitació de la zona de l'H2O amb instal·lacions esportives , lúdiques i oci. 18100 INV ESPORTS Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2080 -Arranjament i ampliació del Skatepark de la Ronda Ferrer. 18100 INV ESPORTS Negativa Ja es va fer l'any passat, amb una inversió d'uns 6.000€

2081 - Arranjament del clavegueram del pont del Neptú. 18100 INV URBANISME/OBRES Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2082 - Instal·lació d'un mirall per als usuaris de bicis a la cruïlla del pont Neptú. 18100 INV SEGURETAT 

CIUTADANA/OBRES

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

2083 - Lavabos públics al passeig marítim 18100 INV SANITAT/GOVERN Negativa Es desestima pel cost del manteniment anual, no assumible pel pressupot ordinari

2084 - Instal·lació cistelles basquet a l'entorn de l'Skatepark. 18100 INV ESPORTS/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2085 Un parc amb els edificis modernistes fets a mida petita amb espai verd amb tirolines, skate, camp de futbol i gronxadors. 18100 INV URBANISME I GOVERN 

EN GENERAL

Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2086 Reforçar zones verdes 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7 + PVI15

2087 Restaurar zona Font del Drach 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME/ 

Acceptada. Es posa a votació PVS10

2088 Millora i renovació Pl. 11 de Setembre 18100 INV URBANISME/MEDI 

AMBIENT

Acceptada. Es posa a votació una nova fase de remodelació de la Plaça PVI4

2089 Millora de les zones ajardinades 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

2090 Mejor limpieza y mantenimiento de las calles 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2091 Millora de les zones ajardinades 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

2092 Asfaltar Torrent de Lledoners 18200 SER OBRES Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

2093 Pintura en el frontal Pl. Macià 18200 SER OBRES Negativa Es passa a valoració de l'Ordinari d'Obres i serveis.

2093 Mantenimiento parque infantil esquina R/ Francesc Parera y Rial dels Oms 18200 SER URBANISME/OBRES Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 +PVS7

2094 UNED, volver al acceso universidad +25 años 18200 SER EDUCACIÓ Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'educació.

2095 Obertura zona pins, tancada per zona d'esbarjo de l'Institut Súnsi Mora i que ningú utilitza. 18200 SER URBANISME/EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'educació.

2096 Tancament de la vorera de la via del tren cap a Sant Pol a la Ctra N-II 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'urbanisme/obres i serveis.

2097 Tancament Riera Sant Domènech accés platja. 18100 INV URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2098 Papereres passeig de mar cap a Sant Pol 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2099 Tancament Riera Sant Domènech accés platja. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2100 Papereres passeig de mar cap a Sant Pol 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2101 Tancament de la vorera de la via del tren cap a Sant Pol a la Ctra N-II 18200 SER URBANISME/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'urbanisme/obres i serveis.

2102 Obertura zona pins, tancada per zona d'esbarjo de l'Institut Súnsi Mora i que ningú utilitza. 18200 SER URBANISME/EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'educació.

2103 Mantenimient Rotonda Polígon 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2104 Delimitar dues zones a la platja per els gossos 18100 INV SANITAT/MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació per adequar un espai a la platja. PVI7

2105 Manteniment neteja dels tunels d'accesos a la plata. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2106 Neteja dels boscos de muntanya des de les pistes d'atletisme fins a la Creu de Canet (Plàstics, retirada d'arbres secs i 

malalts)

18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2107 Tancament Riera Sant Domènech accés platja. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2108 Papereres passeig de mar cap a Sant Pol 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2110 Manteniment neteja dels tunels d'accesos a la platja i neteja de Graffitis 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2110 Tancament de la vorera de la via del tren cap a Sant Pol a la Ctra N-II 18200 SER URBANISME Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'urbanisme/obres i serveis.

2111 Tancament Riera Sant Domènech accés platja. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2112 Papereres passeig de mar cap a Sant Pol 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2113 Barandillas en las escaleras de la Biblioteca. 18100 INV OBRES/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Cultura, urbanisme/obres i serveis.

2114 Millora de l'estat del Carrer de la Font (ensopegades i torçadas de peus) 18200 SER OBRES/SERVEIS 

TÈCNICS

Interessant no 

acceptada
Tema carrers es fa per IFS i ordinari. 

2115 Tancament Riera Sant Domènech accés platja. 18100 INV URBANISME Interessant no 

acceptada
Cal un projecte força complicat degut al desnivell de la Riera amb el nivell de Mar, descartada des de serveis tècnics

2116 Papereres passeig de mar cap a Sant Pol 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2117 Tancament de la vorera de la via del tren cap a Sant Pol a la Ctra N-II 18200 SER URBANISME Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'urbanisme/obres i serveis.

2118 Obertura zona pins, tancada per zona d'esbarjo de l'Institut Súnsi Mora i que ningú utilitza. 18200 SER URBANISME/EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari d'educació.

2119 Mantenimient Rotonda Polígon 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2120 Delimitar zones a la platja per els gossos 18100 INV SANITAT/MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació per adequar un espai a la platja. PVI7

2121 Manteniment neteja dels tunels d'accesos a la platja i neteja de Graffitis 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRES Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2122 Arreglar les jardineres del centre del poble. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

2123 Neteja dels boscos de muntanya des de les pistes d'atletisme fins a la Creu de Canet (Plàstics, retirada d'arbres secs i 

malalts)

18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2124 Acceso a la playa zona del Grau, justo al lado de la Policia Local de Canet. Bastante transitado por el barrio y los niños que 

vienen a la Casa de Colonias.

18100 INV URBANISME/OBRES Negativa No és pot legalment, ja que és una riera , l'ACA indica que ha d'estar lliure per les aigues.

2125 Menos lazos y más limpieza en el pueblo, esta muy sucio. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2126 Recogida diaria, no funciona el sistema actual. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2127 Arreglar calles que se encuentren en mal estado. Parte médico que avala( caídas…) 18100 INV OBRES/SERVEIS 

TÈCNICS

Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

2128 Control de la población felina 18200 SER SANITAT Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Sanitat. Ens indica que ja ho fan periodicament.

2129 Solicita más limpieza en general y sobretodo en las áreas infantiles. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2130 Pasaleras dignas en las playas de Canet de Mar. 18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Negativa Ja s'estan posant.

2131 Evitar que los coches aparquen en el parque del Molí 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

2132 Acceso a la playa en malas condiciones y sin vigilancia. 18200 SER OBRES/SERVEIS 

TÈCNICS

Negativa Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

2133 Ampliar voreres a l'Av. Maresme, impossible circulació de gent amb cadira de rodes (Dues Residències de gent gran, 

cotxets…) Proposta. Treure una filera d'aparcaments o fer el carrer per a vianants, amb una pilona per els veïns que tinguin 

18100 INV URBANISME/OBRES/ 

SERVEIS TÈCNICS

Acceptada Es posa a votació per fer una primera fase PVI5

2134 Pi-pi Can (ampliar més espais habilitats) 18100 INV SANITAT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVS7 + PVI15



2135 Després d'observar que molt sovint els cotxes aparquen sobre el pas de vianants i que queda inutilitzada la petita pendent 

que hi ha per pujar, ens hem adonat que quan hi ha un cotxe aparcat al costat esquerre, sobre la vorera just davant del 

començament del pàrquing de motos, és impossible accedir al número 7 si vas amb moletes, cadira de rodes o amb cotxets 

18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/OBRES

Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

2136 Adequació pista exterior del poliesportiu. (Instal·lació parquet, Eixamplar les mides perque cumpleixi amb les mides 

reglamentàries per tal que les entitats disposin de 2 pistes per bàsquet, futbol, voleibol, patinatge…etc)

18100 INV ESPORTS/URBANISME Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Obres primera fase abans de finalitzar 2018

2137 Servei de neteja, ampliació personal i hores. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Medi Ambient. 

2138 Endurir les sancions per la no recollida d'excrements animals. Tirar aigua després de que un gos orini. 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Interessant no 

acceptada

Es passa a valorar en l'ordinari de la seguretat ciutadana

2139 Cartellera Digital (estalvi de cost amb algún patrocinador i estalvi paper, tinta). Que també pogués incloure avisos del 

nostre ajuntament (Talls carrers, festes…)

18100 INV ??? Acceptada Es posa a votació PVI14

2140 Manteniment zones verdes i jardins. Contractació empresa de jardineria professional. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. L'altre tema es posa a valoració de l'ordinari de Medi Ambient. PVS7

2141 Reducció de Polícia Local en vehicles motoritzats i  més a peu de vila. Menys cotxes i motos i més bicicletes . 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2142 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/URBANISME Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Obres primera fase abans de finalitzar 2018

2143 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/URBANISME Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Obres primera fase abans de finalitzar 2018

2144 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/URBANISME Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Obres primera fase abans de finalitzar 2018

2144 Altre pavello d'esports. Quedem curts d'entrenaments. 18100 INV ESPORTS/GOVERN Interessant no 

acceptada
El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2146 Reducció de Policia Local (Plantilla multitudinària) i que vagin més en bicicletes . 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2147 Més places d'aparcament públics, amb les terrasses, han tret molts. 18100 INV SEGURETAT CIUTADANA Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2148 Millora del manteniment de jardins. Estan en molt mal estat. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. L'altre tema es posa a valoració de l'ordinari de Medi Ambient. PVS7

2149 Píscina pública 18100 INV ESPORTS/GOVERN Interessant no 

acceptada
El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2150 Millora del manteniment de jardins. Estan en molt mal estat. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. L'altre tema es posa a valoració de l'ordinari de Medi Ambient. PVS7

2151 Reducció de Policia Local (Plantilla multitudinària) i que vagin més en bicicletes . 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2152 Més places d'aparcament públics, amb les terrasses, han tret molts. 18100 INV SEGURETAT CIUTADANA Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2153 Millora del manteniment de jardins. Estan en molt mal estat. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. L'altre tema es posa a valoració de l'ordinari de Medi Ambient. PVS7

2154 Més places d'aparcament públics, amb les terrasses, han tret molts. 18100 INV SEGURETAT CIUTADANA Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2155 Manteniment dels carrers 18200 SER SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Interessant no 

acceptada

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

2156 Finalitzar ODEON 18100 INV URBANISME/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb Inversions diverses i Pressupost ordinari. Es licitarà tota l'obra abans de finalitzar el 2018. Projecte executiu aprovat

2157 Llocs de treball 18200 SER RECURSOS HUMANS Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius ni és competència municipal.

2158 Més informació i cursos per persones aturades i no aturades. 18200 SER PROMOCIÓ ECONÒMICA Negativa Ja se n'estan fent des de l'àrea de Promoció Econòmica.

2159 Millora de l'estat de les pistes esportives 18200 SER ESPORTS/URBANISME Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari. Obres tancament pista exterior primera fase abans de finalitzar 2018

2160 Més espais lúdics per a nens 18100 INV URBANISME/GOVERN Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI1+PVI2 + 

PVS22161 Liberar pista deportiva de la plaza Universitat 18200 SER URBANISME/GOVERN Negativa No encaixa amb el model d`ús de l'espai aprovat en ple municipal

2162 Adquació Pl. Manent, per construir 2 pistes d'entrenament polivalents. Actualment el pavelló es trova saturat 

d'entrenaments.

18100 INV URBANISME/GOVERN Negativa Es desestima pq esl estudis tècnics ja realitzats per tal  d'arranjar la plaça Manent superen l'import dels Pressupostos participatius

2163 Arranjament a l'entrada lateral de la Pl. Colomer del Col. Yglesias. 18100 INV URBANISME/OBRES/ 

SERVEIS TÈCNICS

Negativa La Comissió de valoració, no la considera prioritària degut a les obres de l'Odèon . Es farà proposta global

2164 Neteja de la pl. Colomer 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2165 Creació d'un Agent Cívic, que informi als propietaris d'animals de la correcta recollida d'excrements. 18200 SER SEGURETAT CIUTADANA 

I ???
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2166 Bar "Dany" que respecti el descans dels veïns, i respectin les normes a la via pública de la mala col·locació i perillositat de 

les taules a la via pública.

18200 SER SEGURETAT CIUTADANA Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2167 Nou edifici per IES Sunsi Mora 18100 INV EDUCACIÓ Negativa No és competència Municipal i en el POUM que s'aprovarà aquest 2018, ja s'hi destina un terreny per cedir a la Generalitat per ubicar-lo.

2168 Nou edifici per IES Sunsi Mora 18100 INV EDUCACIÓ Negativa No és competència Municipal i en el POUM que s'aprovarà aquest 2018, ja s'hi destina un terreny per cedir a la Generalitat per ubicar-lo.

2169 Nou edifici per IES Sunsi Mora 18100 INV EDUCACIÓ Negativa No és competència Municipal i en el POUM que s'aprovarà aquest 2018, ja s'hi destina un terreny per cedir a la Generalitat per ubicar-lo.

2170 Nou edifici per IES Sunsi Mora 18100 INV EDUCACIÓ Negativa No és competència Municipal i en el POUM que s'aprovarà aquest 2018, ja s'hi destina un terreny per cedir a la Generalitat per ubicar-lo.

2171 Arranjament complert de la Pl. 11 de setembre i l'Av. Dr. Fleming 18100 INV ÚRBANISME/MEDI 

AMBIENT/OBRES
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una nova fase PVI4

2172 Espai multifuncional per les entitats al centre del poble (usos: Tallers, xerrades i com a magatzem per guardar divers 

material)

18200 SER URBANISME/GOVERN Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació, amb una primera fase d'adequació amb una inversió aproximada de 40.000 € PVS4

2173 Instal·lació esportiva polivalent (manca d'espais actualment) 18100 INV ESPORTS/URBANISME Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVS2

2174 Pavimentar tota la zona de terra, respectant l'espai suficient per la conservació dels arbres (zona: Can Salat Busquets - Via 

Cannetumm, Via Figuerola, Rafael Maso, Eduard Farres) Ja que no hi ha el correcte manteniment i neteja de les voreres.

18100 INV ÚRBANISME/MEDI 

AMBIENT/OBRES

Negativa Des de l'àrea de medi ambient ja ens indiquen que es el fa el seguiment periodicament.

2175 Pavimentar tota la zona de terra, respectant l'espai suficient per la conservació dels arbres (zona: Can Salat Busquets - Via 

Cannetumm, Via Figuerola, Rafael Maso, Eduard Farres) Ja que no hi ha el correcte manteniment i neteja de les voreres.

18100 INV ÚRBANISME/MEDI 

AMBIENT/OBRES

Negativa Des de l'àrea de medi ambient ja ens indiquen que es el fa el seguiment periodicament.

2176 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2177 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2178 Sala de jocs espai jove Masorveria, oberta tota la setmana 18200 SER JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació, una proposta de la pròpia àrea de joventut, de poder incrementar un dia de servei, per tal de poder incrementar legalemnt un 10% el 

contracte de l'esmpresa que està fent el servei.

PVS3

2179 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2180 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2181 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2182 Insonorització i climatització Masoveria 18200 SER URBANISME/JOVENTUT Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una fase de climatització del Pis de La Masoveria. La Insonorització està prevista per IFS i Pressupost Ordinari PVI11

2183 Instal·lació càmeras de seguretat (evitar actes vandàlics i incívics). Ajuntament, Pl. de la Llenya, Vil·la Flora… 18100 INV SEGURETAT CIUTADANA Acceptada Es posa a votació, pendent de les diferents ubicacions. PVI13

2184 Zones d'aparcament gratuït, igual que el de la Carbonella, a diverses zones del poble. 18100 INV SEGURETAT 

CIUTADANA/GOVERN

Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2185 Més neteja dels carrers del poble. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS7 + PVS9



2186 Arreglar la font del Passeig de la Misericòrdia. 18200 SER MEDI AMBIENT/SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Interessant no 

acceptada
Ja està previst fer-ho en el dia a dia ordinari. Es passa a Obres i Serveis i Medi Ambient.

2187 Fer més parcs per gossos (pipi-cans). (2n, 4t) 18200 SER SANITAT ??? Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVS7 + PVI15

2188 Posar més bancs i taules al Parc de la Misericòrdia. 18200 SER MEDI AMBIENT/SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2189 Posar un lavabo públic al parc de la Misericòrdia. 18200 SER SANITAT/GOVERN Interessant no 

acceptada
Es desestima pel cost del manteniment anual, no assumible pel pressupot ordinari

2190 Posar porteries i cistelles al parc de la Misericòrdia. 18200 SER URBANISME/ESPORTS Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2191 Arreglar les voreres del poble i suprimir barreres arquitectòniques. (4t) 18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una nova fase d'adquació de vies d'accesibilitat. PVI6

2192 Instal·lar estructures de joc a la platja. URBANISME Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació pendent d'ubicació PV2 + PVI9

2193 Més neteja dels carrers, parcs, pista d’atletisme. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS7 + PVS9

2194 Arreglar els fanals i sancionar la gent que els trenca. 18200 SER OBRES/SEGURETAT 

CIUTADANA
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. La part de sancions es passa per valorar a Seguretat Ciutadana. PVS2

2195 Cuidar els jardins. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'arranjar totes les zones ajardinades. PVS7

2196 Adequar espais per poder fer grafitis i netejar els que no es fan en aquests espais. (5è) 18200 SER JOVENTUT/MEDI 

AMBIENT/GOVERN
Acceptada Es posa a votació una proposta conjunta de Medi Ambient i Joventut en aquest sentit. PVS5

2197 Arreglar el parc de la Misericòrdia. Posar-hi més plantes i tancar jardinets, posar més llums, papereres i estructures de joc 

pels nens i per les nenes, i tirolina i jocs de nens més grans.

18200 SER MEDI AMBIENT/SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada 

parcialment.

Es posen a votació diverses propostes generiques, en els aspectes sol.llcitats, pendents de determinar ubicació, d'acord amb els informes tècnics PVI2 

+PVI9+PVS2+PV

S7

2198 Fer un carril bici, sobretot per anar a les escoles i instituts. (4t, 5è) 18100 INV MEDI 

AMBIENT/SEGURETAT 

CIUTADANA

Interessant no 

acceptada

Es desestima pq no és veu viable fer-ho només en un lloc. Es mirarà més endavant fer una proposta de municipi.

2199 Adequar més zones verdes. Plantar-hi arbres fruiters i no fruiters, flors i plantes. (4t, 6è) 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Es desestima, però es passa a valoració en l'ordinari de Medi Ambient.

2200 Posar pissarres als parcs i als patis de les escoles. 18200 SER EDUCACIÓ/MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius, es passa a valoració per l'ordinari d'educació.

2201 Fer campanyes de neteja de parcs i carrers. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS6 + PVS9

2202 Fer campanya del que s’ha de fer per mantenir nets els carrers. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS6 + PVS9

2203 Posar música als canvis de classe a l’escola. 18200 SER EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada
No és un tema de Pressupostos Participatius, es passa a valoració per l'ordinari d'educació. Percomentar-ho als centres educatius, és una decisió interna.

2204 Posar contenidors als carrers. (4t, 5è, 6è) 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2205 Posar més papereres. (4t, 5è) 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2206 Fer una fira mediambiental. 18200 SER MEDI AMBIENT Interessant no 

acceptada
Es desestima, però es passa a valoració en l'ordinari de Medi Ambient.

2207 Posar més fonts als parcs. 18200 SER MEDI AMBIENT/SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Interessant no 

acceptada

Complexe tecnicament, per espais i punts d'aigua.

2208 Arreglar les voreres. 18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Interessant no 

acceptada
Ja està previst en l'ordinari del servei d'Obres i Serveis

2209  Posar més bancs a tot el poble. 18200 SER URBANISME/OBRES Acceptada S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2210 Posar porteries i cistelles als parcs. 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME/ 

ESPORTS

Interessant no 

acceptada

Es posa a votació la proposta d'una pista polivalent oberta al públic. Pendent determinar ubicació. PVI3

2211 Crear els treballadors “informadors mediambientals” per tal de evitar pintades, brutícia, animals deslligats. 18200 SER MEDI AMBIENT/RRHH Acceptada S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2212 Fer més zones verdes pel centre. 18200 SER MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Interessant no 

acceptada
Es desestima incrementar les zones verdes del centre, si bé es posa a votació, incrementar el servei de manteniment de les zones ajardinades ja existents 

i l'adequació de l'espai de Can Santinyà.
2213 Fer parcs lúdics. 18100 INV MEDI 

AMBIENT/URBANISME

Interessant no 

acceptada
El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2214 Fer una línia d’autobusos o de trenet que arribin a les escoles a les hores d’entrada i de sortida. (6è) 18100 INV URBANISME/EDUCACIÓ Interessant no 

acceptada

El conveni actual no ho permet perque és un servei supramunicipal, però l'ajuntament està treballant pel canvi d'horari que permeti arribar als centres a les entrades i sortides.

2215 Millorar la recollida selectiva sobretot de les empreses, botigues i negocis. 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2216 Millorar la recollida selectiva dels domicilis (fer tallers de reciclatge, ...). 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2217 Posar lavabos públics (fixes i portàtils). 18200 SER SANITAT/GOVERN Negativa Es desestima pel cost del manteniment anual, no assumible pel pressupot ordinari

2218 Posar dispensadors amb bosses per recollir els excrements dels gossos al Parc de la Misericòrdia, Passeig Misericòrdia, als 

pipi-cans, plaça Onze de setembre i als Quatre cantons.

18200 SER SANITAT/MEDI AMBIENT Negativa Es desestima per la mala experiència anterior. S'està fent una campanya que ja es dona material pels que demostren que tenen l'animal censat i xipat.

2219 Posar més papereres a les rieres i al passeig Marítim. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2220 Fer recollida selectiva a les papereres del poble, posant cartells a les papereres o posant papereres de colors per saber 

quina brossa hi ha d’anar. (6è)

18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació en una proposta general d'incrementar mobiliari urbà. PVS2

2221 Fer més neteja a les platges (borilles, papers, ...). 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2222 Posar plaques fotovoltaiques als espais públics. 18100 INV MEDI AMBIENT/GOVERN Negativa Es posa a votació aplicar-ho en els fanals i semàfors. Per les plaques en edificis en la situació actual, no es veu prou viable. PVS4

2223 Fer parcs lúdics per a gossos. 18100 INV SANITAT/MEDI 

AMBIENT/URBANISME
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVS7 + PVI15

2224 Fer pipi-cans més grans, macos i amb plantes i arbres. 18100 INV SANITAT/MEDI 

AMBIENT/URBANISME
Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVS7 + PVI15

2225 Campanya informativa de què s’ha de recollir els excrements dels gossos. 18200 SER SANITAT/SEGURETAT 

CIUTADANA
Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions PVS6

2226 Posar més fonts i que siguin també aptes per a gossos 18200 SER SANITAT/MEDI 

AMBIENT/URBANISME
Negativa Complexe tecnicament, per espais i punts d'aigua. No és descarta que dins de les millores dels Pipi-Cans es contempli posar-ni alguna.

2227 Promoure la creació d’un cos de voluntaris i fer campanyes i altres accions per recollir brossa dels espais públics, boscos i 

platges.

18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA???
Acceptada S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions. Tot i que ja s'ha fet en diverses ocasions. PVS6

2228 Millorar els pipi-cans amb arbres, plantes i bosses. 18200 SER SANITAT/MEDI 

AMBIENT/URBANISME
Acceptada Es posa a votació millora dels existents i crear-ne un a la zona del parc de Can Santinyà. PVS7 + PVI15

2229 Fer xerrades mediambientals. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions. Tot i que ja s'ha fet en diverses ocasions. PVS6

2230 Fer campanya per a substituir les bosses de plàstic per les de roba. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions. Tot i que ja s'ha fet en diverses ocasions. PVS6

2231 Fer campanya per aconseguir que les bosses es treguin amb contenidors per no embrutar les voreres. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, una campanya generalitzada de civisme, que pot contemplar diverses accions. Tot i que ja s'ha fet en diverses ocasions. PVS6

2232 Ampliación acera esquina Riera Gavarra/ Av. General Moragas 18100 INV URBANISME/OBRES I 

SERVEIS

Interessant no 

acceptada
Es desestima, però es passa a valoració en l'ordinari d'Obres i Serveis.



2233 Canvi baranes de N-II al c. Mar (estan en mal estat) 18200 SER URBANISME/OBRES I 

SERVEIS
Negativa No és competència municipal.

2234 Més zones d'esbarjo pels infants. 18100 INV URBANISME/GOVERN Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + PVI9

2235 Més zones d'aparcament gratuït 18100 INV SEGURETAT 

CIUTADANA/GOVERN

Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2236 Arreglar C. Miramar, ple de forats 18100 INV URBANISME/OBRES I 

SERVEIS

Interessant 

negativa

Ja està previst fer-ho amb IFS i Pressupost ordinari

2237 Més activitats pels nens al estiu 18200 SER GOVERN ??? Negativa Es desestima, perquè no és una competència estrictament municipal i ja s'estan impulsant moltes activitats tant des de l'ajuntament com des de les 

entitats que conformen el treixit associatiu de Canet de mar.
2238 Més zones urgències  amb contenidors 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2239 Ampliació horari del CAP 18200 SER GOVERN ??? Negativa No és competència municipal.

2240 Més zones d'esbarjo pels infants de totes les edats 18100 INV URBANISME/GOVERN Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + PVI9

2241 Més neteja dels carrers del poble. 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2242 Sancions per no recollir excrements 18200 SER SEGURETAT 

CIUTADANA/GOVERN

Negativa No és un tema de Pressupostos Participatius. Es passa a l'ordinari de Seguretat Ciutadana. 

2243 Manteniment parcs infantils 18200 SER SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + PVI9

2244 Renovar terra parc Universitat (està malmès) 18200 SER SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada Es posa a votació una proposta concreta i específica per la Plaça Universitat. PVI1

2245 Arranjaments zones públiques dedicades als nens 18200 SER SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES
Acceptada Es posa a votació de manera conjunta amb d'altres propostes similars d'arranjar els parcs infantils. PVI2 + PVI9

2246 Més neteja dels carrers del poble (Parc del Bosquet i La Mare de Déu) 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. PVS9

2247 Pavimentar tota la zona pàrquing de davant l'escola Turó del Drac 18100 INV URBANISME Acceptada 

parcialment.

Es posarà a votació una proposta realitzada des dels serveis tècnics, per intentar posar-hi grava compactada, tenint present els diferents condicionants 

legals existents per aquell espai a tocar de l'autopista.

PV10

2248 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2249 Pista nova pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2250 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2251 Pista nova pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2252 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2253 Pista nova pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2254 Parcs infantils mes actualitzats Activitats per adolecents Neteja i jardineria . 18200 SER GOVERN . Acceptada 

parcialment.

Es posa a votació una proposta per arranjar els espais infantils existents, una altra per millorar la neteja i els espais ajardinats existents. PVI2 

+PVI9+PVS2+PV

S7

2255 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2256 Pista nova pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2257 Tancament pista exterior pavelló 18100 INV ESPORTS/GOVERN Negativa Ja està previst fer-ho amb IFS i  Pressupost ordinari. S'iniciarà abans de finalitzar el 2018

2258 R Remodelació dels patis exteriors de l'escola Turó del Drac (jocs infantils, ombres…) 18100 INV EDUCACIÓ/GOVERN Negativa Es preveu poder treballar el projecte pel següents pressupostos ordinaris

2259 Baranes escales del c. Sant Isidre al Sant Pere (estanc) 18100 INV SERVEIS 

TÈCNICS/OBRES

Negativa Des de l'ordinari ja s'està fent un projecte de soterrament aigua de les escales i nova barana

2260 Piscines amb tobogans llargs 18100 INV GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius. No és competència muniicipal.

2261 Arreglar pistes d'skate 18200 SER ESPORTS Negativa Ja es va fer l'any passat, amb una inversió d'uns 6.000€

2262 Fer un hospital 18100 INV GOVERN Negativa No és competència municipal.

2263 Fer un parc d'atraccions 18100 INV GOVERN Negativa No és competència municipal.

2264 Fer un centre comercial 18100 INV GOVERN Negativa No és competència municipal.

2265 Millora la neteja de jardins i dels carrers 18200 SER MEDI AMBIENT Acceptada 

parcialment.

S'ha posat a votació, en una proposta general d'aument de la neteja i manteniment d'espais públics. I un altre referent a les zones ajardinades. PVS7 + PVS9

2266 Fer un centre cívic a l'antiga fàbrica 18100 INV GOVERN Negativa El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius. De moment el terreny encara no és de propietat muniicpal ó pública.

2267 Adequar un espai a la platja per gossos 18100 INV MEDI AMBIENT/SANITAT Acceptada Es posa a votació PVI7

2268 Més contenidors de brossa 18200 SER MEDI AMBIENT Negativa No encaixa amb el model aprovat en ple municipal

2269 Millora de les cases en ruïnes del poble, per fer vivendes socials, espais lleure joves, gent gran… 18100 INV GOVERN Interessant no 

acceptada
El seu cost supera l'import previst pels pressupostos participatius

2270 Esborrar pintades i graffitis, neteja general del poble 18200 SER MEDI AMBIENT/OBRE I 

SERVEIS
Acceptada Es posa a votació netejar graffitis i posar a disposició un espai on fer-ne,a proposta de les àrees de joventut i medi ambient. PVS5

NOTA: Significat IFS: Inversions Financerament sostenibles. Romanent positiu, un cop tancat comptable i legalment l'any anterior, supervisat i amb el vist i plau d' intervenció i secretaria, una part de l'import es pot destinar a inversions en bens i equipaments, que siguin (consideren) de mig i llarg termini. Una part de l'import de l'IFS s'ha de destinar legalment a eixugar deutes financers. 


