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IDEA ÀREA VALORACIÓ EXPLICACIÓ
Projecte de camins escolars MOBILITAT 45.000,00 € Ampliació de la vorera del passatge de les Alsina amb carrer Contrabandistes (escola Jaume Llull) i col·locació d’una barana de protecció. Barrera de protecció de fusta per als vianants al passeig de la Riera (escola Serena Vall).
Càmeres de videovigilància MOBILITAT 30.000,00 € Conjunt de càmeres amb lectura de matrícules o visió general a diferents punts del municipi.
Asfaltar tram de sorra de l'actual carril bici MOBILITAT 20.000,00 € Pavimentar el tram de carril bici inexistent de sota del pont de l’autopista.
Rutes de ciclisme i senderisme MOBILITAT 13.000,00 € Substitució de la senyalització vertical i horitzontal del carril bici existent.
Cadira amfíbia a la platja SALUT 2.070,00 € Adquisició d’una cadira apta per al bany al mar de les persones amb mobilitat reduïda, durant els dies de servei de vigilància a les platges.
Carril bici: del Casal Gent Gran a la Llorita MOBILITAT 80.000,00 € Crear el carril bici i modificar els aparcaments actuals.
Carril per a vianants del centre a la platja (paral·lel al bici) MOBILITAT 12.000,00 € Col·locar pals de fusta al passeig de la Riera i arreglar el camí per convertir-lo en un passeig.
Il·luminació parades de bus MOBILITAT 2.500,00 € Instal·lació de llum a set marquesines.
Zona d'esbarjo per a gossos SALUT 10.000,00 € A l’espai municipal de Ca n’Amat (amb força pendent)
Panell digital informatiu bus MOBILITAT 8.500,00 € Instal·lació de dos panells informatius (plaça de la Vila i estació) i adquisició del sofware de gestió per informar dels horaris del bus i de les incidències del servei.
Millora de l'enllumenat entre Sant Pere i les Lloses URBANISME 10.000,00 € En cas que surti escollit, es farà el corresponent estudi tècnic per avaluar les millors solucions per a l’actual problemàtica.
Il·luminació pàrquing de l'estació. 2a fase URBANISME 10.000,00 € Dotació d’enllumenat públic a tot l’entorn de l’estació.
Instal·lació de papereres MOBILITAT 2.000,00 € Adquisició i instal·lació de 25 papereres.
Gatera als afores SALUT 23.500,00 € Informe desfavorable del Consell Comarcal del Maresme. Ho desaconsella pel risc de contagi de malalties infeccioses.
Adquisició llums de Nadal URBANISME 10.000,00 € Per guarnir els principals carrers comercials de la vila.
Vila florida al passeig marítim MEDI AMBIENT 15.000,00 € Actuació verda a la zona del litoral.
Aparells d'activitat física al passeig de Jaume Brutau ESPORTS 15.000,00 €
Eliminació de barreres arquitectòniques URBANISME 20.000,00 € En diferents carrers de la vila. Rebaixa de voreres per permetre la mobilitat de les persones que tenen mobilitat reduïda.
Panell electrònic per a info municipal NOVES TECNOLOGIES 18.000,00 € Se situaria a la plaça de la Vila.
Millores al pati de l’escola Jaume Llull URBANISME 8.000,00 € Si es tria, es debatran els nous usos/reformes amb la comunitat educativa.

10 aparells biosaludables inoxidables: permeten que persones de totes les edats puguin reforçar les diferents zones musculars del seu cos i millorar la seva funció cardiopulmonar.  
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