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•A
 juntament d’Arenys de Mar:
93 795 99 00
•O
 ficina de Turisme: 93 795 70 39
• Recaptació Municipal
Diputació de Barcelona: 93 472 91 05
•C
 entre Cultural Calisay:
93 792 41 88
•A
 rxiu Històric Fidel Fita:
93 795 95 19
•C
 entre de Documentació i Estudi
Salvador Espriu: 93 795 99 28
•B
 iblioteca Pare Fidel Fita:
93 792 32 53
• Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
• Regidoria de Promoció
Econòmica: 93 792 26 01
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
•D
 eixalleria Mancomunada:
93 793 89 85
•R
 esidència Geriàtrica Municipal:
93 792 00 98
•C
 ementiri/Tanatori Municipal:
93 792 17 35
• Complex Esportiu Municipal Fondo
de les Creus: 93 792 42 24
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
•A
 dministració d’Hisenda:
93 792 44 30
•C
 orreus i telègrafs: 93 792 18 94

• Registre de la Propietat:
93 792 08 82
• Registre Civil: 93 792 44 00
• Taxis Arenys de Mar: 93 795 79 61
• Policia Local: 93 795 99 01 / 092
(urgències)
• Urgències mèdiques: 061
• Àrea Bàsica de Salut (CAP).
93 795 80 74 / 902 111 444
(cita prèvia)
• Parc de Bombers Voluntaris:
93 795 81 80 / 112 (urgències)
• Creu Roja: 93 795 76 54
• Àrea bàsica Policial Mossos
d’Esquadra: 088
• Servei Municipal d’aigües
- SOREA: 93 792 02 67 / 902 250 370
• Enllumenat públic:
93 799 02 12 (avaries)
608 308 894 (urgències)
• Teatre Principal 93.792.11.83
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U

s saludo des d’una nova edició de l’ATR que
hem volgut presentar-vos amb una portada molt explícita i contundent del pas del
temporal Glòria. Vent i aigua a dojo, durant cinc
dies, com si no hi hagués demà, amb un important impacte a l’espai públic i els equipaments
municipals i moltes propietats privades.
I el temporal ens va portar la calma i també una
onada de solidaritat i mobilització col·lectiva per
actuar davant de la gran marea de restes orgàniques i, sobretot, plàstics que van cobrir la platja del Cavaió. Davant de les desgràcies sempre
apareix el millor de la condició humana i ho hem
viscut aquests dies de manera col·lectiva i fraternal a la platja. Sense retrets a la natura que
ens va portar la marea de residus des de la Tordera i indignats cap a nosaltres mateixos, en veure l’exemple, a la nostra pell dels danys i com castiguem al medi ambient
i com hipotequem el nostre futur. Una realitat que hem viscut de prop i que ens ha de
fer veure que no hi ha mitges tintes en aquesta situació general d’emergència mediambiental estretament lligada a la situació de canvi climàtic.
Un agraïment infinit a totes les persones que es van mobilitzar i van dedicar temps i
esforç a la neteja de la platja i a la recuperació dels animals que hi eren atrapats, entre
els quals una dotzena de tortugues autòctones que ja han tornat als seus rierols i estanys. Vull agrair el treball i implicació dels Serveis d’emergència i els Serveis municipals durant tot aquest episodi pel seu compromís, professionalitat i bona coordinació.
Aquest ATR presenta informació molt important sobre les polítiques municipals dels
propers anys. Us hi presentem el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que s’ha consensuat
com a guia de treball per aquest mandat. El PAM és el compromís amb la ciutadania
de l’acció de Govern i una fórmula també per auditar el dia a dia. Per facilitar aquest
control posarem en marxa nous mecanismes de seguiment oberts a tothom.
Hem arrencat l’any amb els deures fets de l’inici de mandat. El nou Pressupost municipal ja és aprovat i serà operatiu els propers dies. Un pressupost que considerem “el
més social” i on es ratifica el compromís d’aquest Govern amb l’educació i l’atenció i
suport de polítiques a les persones.
El pressupost d’enguany aposta per millorar la gestió municipal amb una important
inversió en serveis informàtics que ens han de fer més eficients. I encara projectes
importants com la nova Biblioteca i no defuig que tenim problemes i un maldecap amb
la recollida de residus. Hi apostem amb recursos i amb el compromís de millorar en
la recollida i també en la capacitat de selecció de les fraccions. Un repte que exigeix
també del compromís de tothom.
A persones i entitats amb ganes de treballar amb voluntat positiva i pel bé comú us
animo a implicar-vos en tots els temes municipals. La voluntat de tots els companys i
companyes del Govern és fer més pròxima la política i la gestió pública. Tenim la capacitat i els recursos que disposem però l’esforç i il·lusió per millorar ens ha d’ajudar a
fer més gran el sentiment col·lectiu de poble que conjuntament sap avançar. Per part
meva no hi faltarà l’esforç de millorar en la gestió pública i fer més pròxima aquesta
institució i fer realitat que sigui la “casa de tots”.
Annabel Moreno / Alcaldessa d’Arenys de Mar
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Pla d’Actuació Municipal (PAM)
per el mandat 2019-2023

Justícia social, Territori i Medi Ambient, Promoció de la vila i Transparència i bon govern són els
quatre eixos què el Govern estableix com a guia
del full de ruta establert amb el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) per el mandat 2019-2023. Prop
de dues-centes accions distribuïdes des de les lí-

nies de treball i competències delegades a cada
regidoria. Un document de referencia pel treball
intern i també com element de compromís públic
i seguiment per part de la ciutadania, que disposarà d’eines i mecanismes per poder exigir-ne el
seu compliment.

EIX 1: Justícia Social
ACCIÓ SOCIAL
Nom de l’acció

Inici

FI

Àrees implicades

Difusió de totes les ajudes i recursos socials existents, com les ajudes per pobresa energètica 2020 2023 Comunicació
Reforç del treball amb el servei d’ocupació per a facilitar la inserció laboral a les persones
2020 2023 Ocupació
en risc
Simplificació dels tràmits de serveis socials

2020 2020

Augment de la dotació dels ajuts de menjador, sobretot a l’estiu

2021 2023

Passar a pública concurrència la majoria dels ajuts a persones i entitats

2021 2021

Actualització de l’estudi de sensellarisme i aplicació de les recomanacions

2021 2023

Ampliació del servei del Centre Obert Tallaferro

2020 2023

Sol·licitud al Departament i impuls de la creació d’una plaça de sociosanitari

2020 2020

Aplicació d’un sistema de tarifació social al geriàtric municipal

2021 2023

Creació d’una taula dels geriàtrics de la vila

2022 2022

D R E T S C I V I L S I I G UA LTAT
Nom de l’acció
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Inici

FI

Àrees implicades

Reforç del programa de prevenció de violències masclistes i LGTBI+fòbiques

2020 2023 Educació, joventut

Redacció del Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere

2021 2021

Adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI+

2020 2020

Redacció del Pla intern d’igualtat

2019 2020 Recursos humans

Realització d’un programa formatiu sobre noves masculinitats

2021 2023

Elaboració d’un programa de prevenció del racisme i la xenofòbia

2021 2023

Realització d’activitats contra la rumorologia

2020 2023

Realització d’activitats de trobada i coneixença de col·lectius diversos

2019 2023

Desenvolupament d’activitats de coneixement de les cultures locals

2019 2023

Elaboració d’un programa de suport integral a les persones en situació irregular

2022 2023

Foment de l’ús igualitari de l’espai públic

2020 2023

Realització d’activitats de sensibilització en matèria de diversitat i igualtat

2020 2023

Foment de les mentories als joves que migren sols

2020 2023
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EDUCACIÓ

Nom de l’acció

Àrees implicades

Inici

FI

Elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat /Educació 360

2021

2021

Creació del cicle formatiu de fusteria vinculada al mar

2022

2023

Reforma i adequació dels baixos de l’escola bressol dels Colors

2021

2023

Sol·licitar al Departament del reconeixement de l’escola d’adults

2020

2023

Creació d’un directori de recursos formatius

2021

2021

Elaboració d’un reglament d’ús de les instal·lacions educatives

2020

2020

Col·laboració amb el Departament per a la creació d’un institut escola

2020

2023

Estudi per a la implementació del Servei d’Orientació de l’Escola d’Adults

2020

2020

Revisió de la tarifació social de les escoles bressol i ampliació als serveis de menjador i
permanència

2020

2020

Revisió i ampliació de la xarxa de camins escolars a través de la creació d’una comissió

2021

2021

Foment i acompanyament de l’educació informal oberta i popular

2020

2023

Suport i reforç de l’Aula d’Extensió Universitària

2021

2023 Gent gran

Posada en valor del patrimoni nàutic en l’àmbit educatiu

2020

2023

Ampliació dels patis oberts a l’escola Sinera

2021

2023

ESPORTS
Nom de l’acció

Inici

FI

Àrees implicades

Construcció de la tercera pista esportiva

2020

2020 Urbanisme

Adequació de les pistes d’atletisme

2022

2022 Urbanisme

Accions de foment de l’esport femení

2020

2023 Igualtat

Foment dels esports alternatius que siguin més igualitaris que els majoritaris

2020

2023 Igualtat, educació

Ampliació dels programes d’esport al mar

2021

2021

Posada en marxa del bar del pavelló

2020

Posada en marxa del programa InserVela

2021

2020 Urbanisme
Acció social,
2021
educació

Realització de programes de vela inclusiva

2021

2021 Acció social

Suport a les entitats esportives

2019

2023

Inici

FI

GENT GRAN
Nom de l’acció

Àrees implicades

Realització d’activitats per a les persones grans que es troben soles

2020

Realització d’activitats de trobada intergeneracional

2021

Implementació d’accions per a la posada en valor dels coneixements tradicionals

2021

2021

Realització d’activitats de foment de l’envelliment actiu

2020

2023

Consolidació del projecte Radars

2020

2023 Acció social

“

“

Aconseguir nou habitatge públic a Arenys de
Mar ampliant el nombre existent, sigui amb
nova construcció o l’adquisició i rehabilitació
de pisos ja construïts

2020 Acció social
Joventut,
2023
participació
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SALUT I CONSUM
Nom de l’acció
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Inici

FI

Àrees implicades

Foment del consum de productes de proximitat i respectuosos amb el medi ambient i
les persones, entre d’altres, a través de fires

2020

Medi ambient, drets
2023 civils

Redacció del nou Pla local de salut

2021

2021

Actualització i ampliació de la xarxa d’itineraris saludables

2021

2021 Esports

Creació de la Taula local de Salut

2020

2020

Estudi i millora de la dotació de desfibril·ladors en equipaments municipals

2020

2020

Realització de formació en RCP a la població

2019

2023

Cessió d’espai al Departament per a l’ampliació del CAP

2021

2021

Elaboració d’un conveni per a accedir a les borses del CAP per a cobrir les baixes del
geriàtric
Realització de campanyes i activitats de promoció de la salut, en col·laboració amb el
CAP

2019

2023

2022

2023

Finestreta única en matèria de sanitat per recollir totes les reclamacions o suggeriments 2020

2020

Realització de campanyes de civisme per als propietaris d’animals domèstics

2020

2023

Millora dels espais de lleure per a gossos

2021

2023

Realització de campanyes d’adopció d’Wanimals domèstics

2021

2023
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I N FÀ N C I A I J OV E N T U T
Nom de l’acció

Inici

FI

Àrees implicades

Creació del Consell d’Adolescents

2022

2022

Educació, participació

Foment del lleure educatiu

2021

2023

Educació

Realització d’activitats de prevenció de consums i addiccions

2020

2023

Salut

Revisió i aprovació del Pla Local de Joventut

2020

2020

Revitalització del consell de Joves

2020

2023

Ampliació de les activitats de l’espai jove

2021

2021

Foment del voluntariat entre les persones joves

2021

2023

Participació

Creació de sales d’estudi

2020

2023

Cultura

Adhesió al Carnet Jove local de la Generalitat

2020

2020

Construcció i adequació dels bucs d’assaig

2020

2020

Creació d’un programa d’ocupació per a joves

2022

2022

Creació de la brigada jove

2022

2022

Ampliació de l’abast del Consell d’Infants

2021

2021

Creació d’un programa de festa major infantil

2021

2021

Realització d’accions formatives de prevenció de violències masclistes

2020

2023

Igualtat

Realització d’accions formatives de prevenció de les addiccions

2020

2023

Salut

Urbanisme

Participació, educació
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H A B I TAT G E
Nom de l’acció

Inici

Àrees implicades

FI

Aprovació del Programa Municipal en matèria d’habitatge

2020

2020 Urbanisme

Creació d’un parc municipal d’habitatge públic protegit

2021

2023 Urbanisme

Creació d’habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional

2022

2023

Creació d’una oficina local d’habitatge

2022

2023

Suport a les persones joves en l’emancipació

2021

2022

Impuls de noves formes de tinença com la masoveria urbana, el cohabitatge i les
cooperatives en cessió d’ús

2022

2023

Inici

FI

CULTURA
Nom de l’acció
Aprovació del projecte de remodelació de l’antic convent de les Clarisses per a ferhi la nova biblioteca

Àrees implicades

2020

2020 Urbanisme

Remodelació de l’antic convent d’acord al projecte anterior

2021

2022 Urbanisme

Millora de la sostenibilitat elèctrica dels edificis dels museus

2021

2021 Medi Ambient

Actualització del Pla d’Acció Cultural

2022

2022

Implantació del programa Arrela’t a les escoles de la vila

2022

2022 Educació

Adquisició d’un escenari modular per a les activitats culturals

2021

2021

Execució de la darrera fase del teatre Principal

2020

2021

Redefinició i activació del Consell de Cultura

2020

2023

Actuacions de foment de la llengua catalana

2019

2023

Desenvolupament d’un laboratori de creació literària

2022

2022

Realització d’accions per a facilitar l’accés a la cultura a les persones nouvingudes

2021

2023

Inici

FI

Reactivació de la Comissió de Festes

2020

2023

Promoció de la sostenibilitat a totes les festes i esdeveniments

2020

2023 Medi Ambient

Garantir la presència del Punt Lila a les principals festes i esdeveniments

2020

2023 Igualtat, Joventut

Impulsar la participació de persones i entitats en l’organització i desenvolupament
de les festes

2020

2022 Participació

Incloure la diversitat cultural i religiosa en la programació de les festes

2020

2023 Drets civils

Transició a festes inclusives a les persones amb diversitat funcional

2020

2023

FESTES

“

Àrees implicades

“

Nom de l’acció

La nova biblioteca a l’antic convent de les
Clarisses ha d’esdevenir un centre de cultura
i coneixement i un projecte de renovació
urbanística al cor d’Arenys
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Eix 2: Territori i Medi ambient
URBANISME

Nom de l’acció
Arranjament de carrers per tal de suprimir barreres arquitectòniques i garantir
l’accessibilitat

Inici

FI

2020

2023

Construcció d’un espai de comiats civils

2022

2023

Eliminació de les barreres arquitectòniques als equipaments municipals

2020

2023

Adequació de les feixes del Xifré per a fer-hi, entre d’altres, els bucs d’assaig

2020

2020

Adequació d’un espai de dipòsit per a vehicles abandonats

2020

2020

Impuls de les obres d’urbanització de les Canalies i el Cònsol

2020

2022

Urbanització del rial del Bareu

2021

2022

2020

2022

2020

2023

2021

2021

Inici

FI

Ampliació del projecte d’horts urbans a altres espais

2021

2021

Elaboració i implementació de projectes de gestió participativa d’espais naturals

2021

2023

Implementació de projectes per a la recuperació d’espècies autòctones

2020

2023

Instal·lació de dutxes i lavabos fixos a les platges

2021

2022

Assoliment de la bandera blava a la platja de la musclera

2020

2023

Implementació d’energies renovables als equipaments municipals

2022

2023

Substitució d’enllumenat públic i d’equipaments per LEDs

2019

2023

Gestió integrada i ecològica dels espais verds i arbrat viari

2021

2023

Extensió del sistema de recollida de residus Porta a Porta a tot el municipi

2021

2021

Ampliació dels serveis de les deixalleries fixa i mòbil

2021

2022

Aplicació del Pla de Prevenció de Residus

2020

2023

Aprovació del plànol de delimitació de franges de protecció d’incendis

2020

2020

Creació d’una xarxa de comerç verd

2021

2022

Accions d’educació i sensibilització ambiental

2020

2022

Treball conjunt amb els centres educatius en educació ambiental

2020

2022

Desqualificació de la zona del Bareu Tronqueda a no urbanitzarble per a preservar-la
com a espai natural
Estudi de les deficiències de les urbanitzacions no recepcionades i impuls de la
recepció
Aprovació d’una guia d’estil de carrers

Àrees implicades

Governació

Medi ambient

MEDI AMBIENT
Nom de l’acció

Àrees implicades

Aprovació i aplicació del Pla de gestió de Rials
Creació d’un espai d’interpretació dels rials
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Comerç

Educació

V I A P Ú B L I C A , O B R E S I S E RV E I S
Nom de l’acció

Inici

FI

Millora dels espais verds de la vila, tant del nucli com de les urbanitzacions

2020

2023

Homogeneïtzació de la senyalització

2020

2023

Adquisició de nou material i mobiliari

2020

2023

Desenvolupament de mapes vectorials de mobiliari urbà per al control i gestió

2021

2021

Dotació de dos vàters autrorentats a la vila

2021

2022

Prestació directa del servei d’enterraments

2020

2023

Àrees implicades
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M O B I L I TAT
Nom de l’acció

Inici

FI

Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics

2021

2022

Creació d’un servei de transport a demanda

2021

2021

Estudi per a la bonificació dels títols de transport

2021

2023

Reordenació de l’aparcament existent i creació de noves places

2020

2023

Creació d’una taula local de mobilitat

2020

2020

Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

2020

2020

Vianalització de carrers d’acord al Pa de Mobilitat

2021

2023

Pas a vehicles elèctrics de la flota municipal

2020

2023

Estudi de la implementació d’un servei de bus llançadora cap a les escoles

2021

2021

Creació de noves places d’aparcament per a motos

2020

2021

Creació d’una àrea per a autocaravanes

2021

2021

Inici

FI

2020

2023

2020

2023

Àrees implicades

S E G U R E TAT C I U TA DA NA
Nom de l’acció
Potenciació de la policia de proximitat

Àrees implicades

Accions per a l’augment les relacions entre veïnat i policia
Reforç de la vigilància policial
Realització d’accions de pacificació del trànsit

Eix 3: Promoció de la vila
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Nom de l’acció

Àrees implicades

Inici

FI

Revitalització del polígon industrial

2020

2023

Actualització del directori d’empreses de la vila

2021

2021

Impuls de la marca Arenys com un distintiu de proximitat i qualitat

2020

2023 Turisme

Estudi de la creació d’una empresa pública municipal per a la gestió dels serveis de
l’Ajuntament

2021

2023

Desenvolupament de l’economia blava

2020

2023

Nom de l’acció

Inici

FI

Acompanyament en la gestió a les noves persones empresàries a través de convenis
amb gestories de la vila i la Fundació Martí l’Humà

2020

2023

Foment de les iniciatives empresarials d’economia social i solidària

2022

2023

Creació d’una xarxa de professionals locals

2020

2020

Desenvolupament de programes de foment de l’ocupació femenina

2020

2023 Igualtat

Creació d’un concurs anual d’emprenedors

2022

2023

Impuls del viver d’empreses

2020

2023

Creació d’una borsa de treball dinàmica per a facilitar la inserció laboral

2021

2023

Ocupació
Àrees implicades
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COMERÇ
Nom de l’acció

Inici

FI

Àrees implicades

Redefinició del mercat municipal per a recuperar-lo com a espai de referència a la vila

2020

2021

Reforma del mercat d’acord a la redefinició anterior

2022

2023

Treball conjunt amb l’associació de botiguers i comerciants per a dinamitzar el comerç

2020

2020

Realització del projecte “Aixequem persianes” per a facilitar el relleu generacional

2022

2023

Creació de productes atractius per fomentar el turisme

2020

2023

Creació d’una marca/slogan propis

2020

2020

Regulació de les llicències per allotjaments turístics

2021

2023 Habitatge

Ports, Cultura i
Patrimoni

TURISME
Nom de l’acció
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Inici

FI

Àrees implicades

Creació del Consell de Turisme amb tots els agents implicats

2020

2020

Integració a la Xarxa de Viles Tranquiles Slow cities

2022

2022

Realització d’accions en el marc del distintiu Viles Marineres

2020

2023

Promoció del turisme cultural i esportiu

2020

2023 Cultura, esports
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FIRES
Nom de l’acció

Inici

FI

Àrees implicades

Creació de fires vinculades amb el port

2020

2020

Fomentar la sostenibilitat a les fires

2020

2023 Medi Ambient

Eliminació de la presència d’animals vius a les fires

2020

2023

Inici

FI

Divulgació del patrimoni festiu i cultural de la vila

2021

2023

Elaboració del Pla d’Equipaments d’acord a les necessitats

2020

2020

Elaboració del Mapa del patrimoni cultural que impulsa la Diputació de Barcelona

2021

2021

Millorar l’acondicionament del cementiri i la gestió administrativa

2021

2023

PAT R I M O N I
Nom de l’acció

El Govern es compromet a
incrementar les eines i els punts
de trobada amb la ciutadana per
traslladar i debatre els projectes i la
informació municipal

“

“

Àrees implicades

Eix 4: Transparència i bon govern
S E RV E I S E C O N Ò M I C S

Nom de l’acció
Extensió de la tarifació social a altres serveis prestats per l’Ajuntament, com el casal
d’estiu o el geriàtric, entre d’altres.

Inici
2020

Revisió l’actual tarifació social de les escoles bressol municipals.

2020

Augment les bonificacions socials i ambientals als tributs municipals.

2019

Bonificació de l’IBI als habitatges que s’incorporin al mercat de lloguer assequible

2021

FI

Àrees implicades
Educació, infància i
2023
joventut
2020 Educació
Acció social, medi
2023
ambient

Trasllat a la ciutadania la informació econòmica de forma entenedora i detallada.
Inclusió de la perspectiva de gènere als tributs i pressupostos municipals.
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2021
Comunicació

2019

2023 Igualtat

RECURSOS HUMANS
Nom de l’acció
Valoració dels llocs de treball i ajustament de les fitxes i les retribucions a aquesta
valoració.
Reforç de les àrees que no disposen del personal necessari per a desenvolupar
correctament les seves tasques.
Actualització de les bosses de substitucions a les àrees amb molta rotació, com els
serveis municipals o el geriàtric.
Formació contínua als treballadors i treballadores.

Inici

FI

2022

2023

2020

2023

2020

2023

2020

2023

2019

2023

Revisió del sistema de productivitats
Acompanyament institucional als treballadors: coneixement de la vila, comiat,
arribada.

Àrees implicades

Serveis municipals,
geriàtric.
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S E RV E I S G E N E R A L S , O R G A N I T Z A C I Ó I AT E N C I Ó C I U TA D A N A
Nom de l’acció
Elaboració d’una guia de contractació pública social i ambiental per a aplicar a la
contractació de l’Ajuntament.

Inici

FI

2020

2020

Elaboració d’un pla de regularització dels contractes de l’Ajuntament.

2020

2020

Revisió del Reglament Orgànic Municipal.

2020

2020

Millora d’els circuits administratius per a facilitar els tràmits als vilatans i millorar
l’eficiència

2020

2020

Millorar les eines de tramitació electrònica.

2021

2022

Establiment de nous canals de comunicació interdepartamentals per a millorar la
coordinació entre les àrees.

2019

2023

Adequació física de l’Arxiu Municipal

2022

2022

Creació d’una normativa de funcionament de l’Arxiu Municipal

2020

2020

Ampliació i reorganització de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per a poder millorar
l’atenció.

2022

2022

Millora dels processos administratius i reducció del temps de resposta

2021

2023

Inici

FI

2020

2020

Simplificació l’accés a la informació al web municipal.

2020

2023

Creació d’espais d’informació al web, entre d’altres, sobre sanitat.

2020

2020

Renovació de les cartelleres municipals.

2021

2021

Inici

FI

Revitalització dels consells i altres òrgans de participació.

2020

2023

Revisió del reglament de participació per augmentar la capacitat de presa de
decisions de la ciutadania i garantir que totes les persones i col·lectius poden
participar de forma efectiva.

2020

2020

Inclusió de la participació ciutadana en els projectes municipals d’envergadura.

2020

2023

Foment de la participació de l’alumnat dels centres educatius i les seves famílies al
teixit associatiu de la vila.

2020

2023

Formació a les entitats per a facilitar-los el desenvolupament de les seves tasques.

2020

2023

Actualització de la base de dades d’entitats de la vila.

2020

2020

Realització de trobades ciutadanes per a traslladar projectes i informació a la
ciutadania, generals i per zones.

2020

2023

Impuls del Codi Ètic i el Comitè d’Ètica.

2020

2023

Millora del Pressupost Participatiu per ampliar-ne l’abast.

2020

2023

Creació d’espais i mecanismes per a fomentar la participació de les persones joves.

2020

2020

Àrees implicades

Participació
ciutadana

COMUNICACIÓ
Nom de l’acció
Creació d’una App per a que la ciutadania pugui comunicar les incidències de forma
directa i rebre comunicacions de l’Ajuntament

Àrees implicades
Via Pública, Obres i
Serveis, governació
Sanitat

PA RT I C I PA C I Ó C I U TA D A N A
Nom de l’acció

“

Joventut

El Govern municipal s’ha dotat d’una eina digital per
poder fer un bon seguiment del PAM i que la seva
execució sigui visible i compartida per la ciutadania. De
forma periòdica s’actualitzarà el nivell de compliment
d’objectius i les accions anunciades i es podrà tenir una
visió completa del PAM

“
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El 2020 amb
un Pressupost més social
OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal

8.191.839,50

1 Impostos directes.

8.410.355,00

2 Despeses corrents en béns i serveis

6.694.095,00

2 Impostos indirectes.

450.000,00

3 Despeses financeres

45.700,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 4.803.590,00

4 Transferències corrents.

1.906.765,50

4 Transferència corrents

4.080.901,50

5 Fons de contingència i altres imprevistos 235.720,00

5 Ingressos patrimonials.

229.530,00

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

6 Inversions reals.

399.285,00

7 Transferències de capital.

78.675,00

2. OPERACIONS FINANCERES

7 Transferències de capital

8.353,50

2. OPERACIONS FINANCERES

8 Actius financers.

30.000,00

8 Actius financers.

30.000,00

9 Passius financers.

551.900,00

9 Passius financers.

121.250,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

18.133.980,00

TOTAL PRESSUPOST ENTRADES

18.133.980,00

E

l Ple municipal va aprovar, el passat 28 de desembre, el Pressupost general de l’any 2020 per un
import consolidat de 18.226.680 euros.
Aquesta xifra integra els pressupostos de la pròpia entitat per import de
18.133.980 euros i les previsions de despeses i ingressos de Ràdio Arenys per
un valor de 350.700 euros. La proposta
va rebre els vots favorables de l´Equip
de govern (ERC, CUP i AeC) i els vots en
contra de l´oposició (JxA-JxC i PSC)
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OPERACIONS NO FINANCERES
1.1 OPERACIONS CORRENTS

Els pressupostos creixen en mig milió d’euros respecte l’anterior exercici i
destaquen per l’important augment a
les partides socials i d’educació. Una
part important d’aquest augment és
justificada per l’ampliació del Servei
municipal d’Escola Bressol, amb el
nou centre Maricel. Un servei que repercuteix directament en els ingressos
en atendre més famílies i també a les
despeses en créixer el servei.
El Serveis econòmics preveuen enguany
un augment dels ingressos per impostos indirectes, d´acord al càlcul a partir
del que s´ha ingressat per aquests conceptes durant el 2019. Així es reflecteix
un augment dels ingressos patrimoni-

als, fonamentalment dels aprofitaments
de les guinguetes d´estiu i un augment
dels ingressos per a la recollida i transport dels envasos lleugers.
Pel que fa a la despesa, el capítol 1, dedicat al pagament del personal municipal, té un increment força considerable,
concretament de 616.919´28€. Aquest
augment s’ha produït per diverses raons, bàsicament, noves normatives i
acords laborals dels darrers mesos.

Prioritat als serveis a les
persones
Al capítol 2, que recull la previsió de la
despesa corrent, l’augment és menor
però permet detectar les àrees que
experimenten un augment important,
Com element destacat de l´acció municipal els properes mesos. l’àrea d´educació experimenta un increment de
350.000€, per cobrir els serveis relacionats amb l´ampliació de les escoles
bressol i també el suport a les escoles
pel programa Esport blau, per garantir que tots els infants tinguin accés a
aquesta activitat. La regidoria de Gent
gran augmenta en prop de 6.000€ per
poder reforçar el projecte Radars que
es considera una eina clau en el treball

comunitari i d´inclusió. I l´àrea d´Acció social, es dota amb 43.000€ més,
respecte l´any passat, per la dedicar de
més recursos al Centre Obert Tallaferro i la millora de la subvenció a Càritas
per a poder respondre a situacions de
primera necessitat. També es preveu un
augment molt important de 80.000€ als
serveis relacionats amb la Residència
Geriàtrica
El capítol 6, de les inversions, disminueix respecte el pressupost de l´any passat. Destaca el paquet de les inversions
decidides a través Pressupost participatiu, com la compra de mobiliari urbà,
l’adequació del Rial de la serp, la compra d´un escenari per a poder fer-ne ús
a les diferents activitats de la vila i un
nou projecte de pistes de skate. També
es preveu dedicar 40.000€ a la compra
d´ordinadors i altres equipaments informàtics, actuació que s´ha considerat
prioritària i urgent.
La mateixa sessió plenària també ha
aprovat la Relació de llocs de treball
(RLT) i el Pla estratègic de subvencions
que van relacionats directament amb
la gestió econòmica i administrativa de
l´Ajuntament.
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Pressupost orgànic
Alcaldia
Administració General
Hisenda
Sistemes Dinformacio
Promoció Econòmica
Comunicació
Mobilitat
Turisme I Fires
Urbanisme I Serveis Tècnics
Brigada I Serveis Municipals
Medi Ambient I Platges
Cultura
Festes
Centre Espriu
Museu D'arenys
Biblioteca D'arenys
Educació
Infància I Joventut
Participació Ciutadana
Drets Civils
Gent Gran
Acció Social
Esports
Residència Geriàtrica
Governació I Policia
Sanitat I Consum

2020
468.352,54
1.232.647,91
1.673.421,85
372.636,30
362.714,66
299.800,00
26.960,00
124.145,17
675.316,05
2.099.228,00
2.324.902,48
555.651,77
188.500,00
51.941,79
197.183,46
190.466,44
1.738.336,57
241.937,28
95.091,29
23.350,00
28.300,00
999.420,72
523.520,80
1.162.824,15
2.376.465,03
100.865,74
18.133.980,00

INVERSIONS PLANIFICADES AMB EL PROCÉS PARTICIPATIU
Màquines esportives per a la gent gran al Cavaió
Restauració ambiental del Rial de la Serp
Ampliació de fonts i papereres a la vila
Adequació d'una pista d'skate board
Compra escenari modular (12x10m2)

2019
393.967,68
1.232.694,09
1.791.118,33
299.982,65
473.935,84
291.800,00
28.375,00
99.582,55
898.765,39
2.003.817,40
2.269.819,93
615.867,69
188.000,00
60.450,40
195.007,95
193.348,04
1.392.012,35
240.608,88
100.136,00
36.490,00
22.550,00
956.646,27
504.937,51
1.082.121,08
2.163.109,75
100.537,54
17.635.682,32

Més informació detallada a:
6750
21250
15600
60000
21750
17
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La biblioteca
a les Clarisses
ja pren forma
La nova biblioteca d’Arenys a l’antic
convent de les Clarisses será l’epicentre
cultural d’un gran pulmó verd que
connectarà la Riera amb el parc de
Lourdes i la zona del CAP i el Xifré.
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E

l nou centre cultural es proposa a partir d’una actuació de rehabilitació de l’edifici de forma compacta a
l’entorn de l’actual estructura que creixerà seguint la
coberta existent en l’espai de patí, fent un únic volum. Així
s’ha imaginat la nova biblioteca l’equip d’arquitectes Mamen
Domingo i Ernest Ferré amb l’equip de l’estudi d’arquitectura
h3o que va guanyar després d’una tria prèvia de cinc projectes entre les 22 idees que es van presentar al concurs. El
cost complet de l’obra no superà els 4 milions d’euros, xifra
que es va establir a les bases del concurs.
MÉS INFO A:
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Menys resta i millor recollida selectiva
La recollida de la fracció de
resta ha baixat de manera
sostinguda una mitjana de
més de 20 tones mensuals
des durant l’any 2019,
amb dades comparades
respecte les xifres de l’any
2018.

L

’evolució de la recollida selectiva d´aquest any passat respecte el 2018,
amb dades real encara pendents de
consolidar, apunten una davallada superior al 6% en la quantitat de resta que confirma una millora en aquest sentit i també
es reflecteix en un increment d’una millor
selecció en totes les fraccions. Aquesta
tendència farà tancar l’any 2019 assolint
per segon any consecutiu, una quantitat

de resta inferior a les 4.000 tones amb una
reducció de 220 tones d’aquesta fracció
que es porta a incinerar. En aquestes xifres
s’inclou tota la resta que recull l’empresa
Resmar i tots els transports que també fa
a la planta Serveis municipals, pels abocaments indeguts a la via pública. Aquest
tractament és el que té un cost més elevat
de la factura global i penalitza directament
als objectius de la qualitat del servei.

Arenys de Mar ha guanyat el distintiu
de vila marinera de Catalunya que
atorga la Generalitat

L

a consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels
Chacón, ha lliurat els 12 primers distintius turístics
de Barris i Viles Marineres que s’atorguen des de
de l’Agència Catalana de Turisme. La regidora de Turisme, Ona Curto, va recollir el distintiu en un acte que es
va celebrar a Begur.
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El Xifré
treballa per
l’ocupació

E

La consellera va destacar que “aquestes distincions són
un reconeixement a la tasca en favor d’un turisme de
qualitat, diversificat i desestacionalitzat”. Chacón va remarcar el compromís del seu departament a “ajudar a
posicionar i donar visibilitat internacional als municipis
acreditats perquè fer turisme també és fer país”.

l Xifré, l’espai de Promoció Econòmica
i ocupacional de l’Ajuntament d’Arenys,
anuncia la seva oferta formativa per aturats i per a persones en actiu dels propers mesos. Entre les novetats formatives per a aturats hi ha un nou curs de cambrer/a de pisos i
neteja d’hotels i en el cas de l’oferta formativa

per a persones en actiu destaquen els cursos
d’anglès Intermediate English Conversation o
Comptabilitat Bàsica, entre d’altres.
L’anunci de l’oferta formativa, coincideix
amb la renovació de l’espai web propi que té
l’àrea de Promoció Econòmica, on informa
de tota la seva activitat www.xifre.cat
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EL NOU PLE MUNICIPAL 2019-2023

L

es eleccions del 26 de maig de 2019 van confegir el
nou Ple municipal que, el 15 de juny, va elegir alcaldessa a Annabel Moreno. El nou Govern es fruit
del pacte entre Esquerra Republicana de Catalunya,
la Candidatura d’Unitat Popular i Arenys en Comú. A
l’oposició municipal, en aquest mandat, hi ha els grups
de Junts per Arenys-Junts per Catalunya i el Partit dels
Socialistes de Catalunya.
L’Alcaldessa, Annabel Moreno, apart de les funcions
pròpies de l’alcaldia té la gestió d’Urbanisme, Habitatge, Seguretat ciutadana i Recursos humans i ha fet la
delegació de responsabilitats de la següent manera:
• Medi Ambient, Obres i Serveis i Turisme i Patrimoni:
Ona Curto (CUP)
• Acció Social, Salut pública i Consum; Josep Anton
López (AeC)

• Hisenda, Drets civils, Participació ciutadana i Comunicació; Laia Martín (ERC)
• Promoció econòmica, Port, Comerç i Ocupació; Joaquim Mas (ERC)
• Infància, Joventut i Festes; Míriam Puig. (ERC)
• Cultura i Fires; Josep Maria Pruna (ERC)
• Esports i Gent gran; Mònica Danés (ERC)
• Educació i Organització administrativa; Marta Prades
(CUP)
El grup municipal de Junts per Arenys-Junts per Catalunya el formen Estanis Fors, Viviana Perez, Marta
Serrano, Xavier Martinez, Domènec Massuet i Xavier
Navarro. El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya el formen els regidors Jordi Muñiz i Victor
Camon.
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Les persones al centre de la nostra acció

A

finals del mes de desembre vam aprovar el
pressupost de l’Ajuntament per al 2020, el
primer d’aquest mandat. Aquest pressupost reflecteix, en molt bona mesura, el que és
el pilar d’aquest govern: posar les persones, la
seva qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats al
centre de les polítiques públiques.
És per això que la dotació d’aquestes àrees ha crescut vora 500.000€ respecte del darrer pressupost. Assumim la gestió d’una nova escola bressol, perquè tenim
clar que l’educació 0-3 és cabdal per al desenvolupament
dels nostres infants; incrementen els recursos per al Centre Obert, perquè volem un espai d’encara més qualitat per

als nostres infants i jovesapostem pel projecte Radars
perquè volem que la nostra gent gran pugui envellir de manera digna; també per això incrementem
notablement la partida per al geriàtric municipal;
destinem més diners als productes de primera necessitat.
I tot això ho fem sense renunciar a la millora de la
neteja viària, i per això augmentem els recursos per
al manteniment de la via pública i contractem una nova
persona per a fer aquestes tasques. Aquest 2020 serà també
l’any de desencallar projectes històrics, com l’execució de la
tercera fase del teatre Principal, que serà una realitat en els
propers mesos.
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Obrint les portes de
l’Ajuntament

A

l maig d’aquest any milloràvem resultats a les
eleccions municipals
i unes setmanes més tard
assumíem la responsabilitat
que el poble ens demanava:
entrar a govern.
L’experiència ha estat engrescadora alhora que
molt intensa. Les
portes de l’ajuntament pesen una
mica més del què,
a priori, pensàvem.
Tot i això, a la CUP
la feina no ens espanta,
ans al contrari, ens motiva i
ens posa a prova.
D’aquests darrers mesos en
fem un balanç positiu. Estem
satisfetes de fer passes per
fer de l’ajuntament una institució més propera i transparent. És allò que l’ajuntament
baixi al carrer.
Ara bé, és ben cert que l’engranatge propi de l’administració

V

olem donar les gràcies
als arenyencs i les arenyenques. Sou els que feu
d’aquesta, la millor vila del món.
És emocionant veure com,
cada dia s’apugen les persianes de les botigues, es preparen els taulells de les parades, es navega rumb al millor
peix de la costa, es dissenyen
les acusacions o les defenses
d’aquells que tenen
cita amb la justícia,
o s’educa als que
han de fer un món
millor. No ho teniu
fàcil. I més quan
l’entorn és descoratjador. L’administració local no està a l’altura dels esforços que feu.
Els darrers set mesos han estat un despropòsit: Nyaps a les
obres dels carrers i a les del
mercat municipal, les escombraries apilades a les voreres, lesions al camp de futbol
pel mal manteniment, pistes
esportives promeses i mai
construïdes, veïns atemorits

està molt ben consolidat i ens fa
avançar més lentament del què
voldríem. És per això que ens
trobareu pencant per aconseguir que l’accés a l’administració i als tràmits que se’n deriven
siguin més fàcils i accessibles
per a vosaltres.
També estem treballant molt dur per
millorar la gestió
dels residus, fet que
molt sovint ocasiona malestar entre el
veïnat. Sabent que és
un tema complex, ens
en responsabilitzem per així
acabar amb l’incivisme i per poder garantir uns carrers nets tot
mantenint un sistema de recollida eficient i compromès amb
el medi ambient.
Malgrat les adversitats i dificultats, les afrontarem amb serenor, diligència i alegria.
Feina feta no fa destorb i sempre
amb ganes de fer-ne més!

per la presència d’okupes que
els fan la vida impossible. I
com ho paguen? Amb pujades
d’impostos com l’IBI o el clavegueram o amb encariments
de serveis com la Residència
Municipal.
Des de Junts per Arenys pensem que el govern actual ha
perdut el control de la vila i per
això encara ens emociona més
veure com, malgrat ells,
seguim
endavant
fent d’arenys un
municipi cada dia
una mica millor.
Nosaltres seguirem treballant per
ser mereixedors de
la vostra confiança i
desitjant que la prepotència i
la supèrbia de l’equip de govern els doni una treva que els
permeti veure que si treballem
junts podem fer que Arenys sigui encara millor.
El nostre compromís és no
desistir i no abandonar-vos.
El vostre coratge és la nostra
energia. Gràcies.. Seguim!!!!  

Seguim treballant
per Arenys

I

niciem un nou mandat
municipal havent renovat la nostra presència a
l’Ajuntament gràcies als 640
arenyencs que ens van donar
la confiança a les eleccions
del passat mes de maig.
I ho fem amb un canvi de nom, ara som
Arenys en Comú, i
de la persona que
ens representa al
consistori. Però
amb les mateixes
idees i també amb
les mateixes ganes i il·lusió
amb les que hem treballat en
els darrers anys.
Gràcies al pacte d’esquerres
que vàrem poder configurar,
seguim assumint responsabilitats en l’àrea d’Acció
Social, i també en Sanitat i
Consum. Això ens permetrà seguir treballant per la

justícia social, per aquells
arenyencs que més malament ho estan passant, i desenvolupar les idees que ja
vàrem exposar en el nostre
programa electoral. Volem
un Arenys on tothom tingui
un habitatge digne, a
qui ningú li faltin
les seves necessitats bàsiques,
on serveis com la
sanitat i l’educació
siguin públics, accessibles per tothom i
de qualitat, i on els que més
tinguin siguin els que més
paguin, volem estendre la tarifació social.
Tenim quatre anys per endavant, i el nostre compromís és complir amb els arenyencs, comunicant tot allò
que fem, escoltant-los i facilitant la seva vida.

Un govern amb majoria
que dóna una gran
sensació de feblesa

A

quest cop Arenys té
un govern amb majoria absoluta, això vol
dir que no li cal la participació dels altres grups per a tirar endavant el seu projecte.
Naturalment que reivindiquem que se’ns
tingui en compte,
som prou capaços
de fer aportacions
constructives i interessants. Però
aquesta majoria no
defuig la sensació de
poca solidesa del govern. I
als fets ens referim. El repartiment de carteres és desigual,
amb uns regidors amb poques
responsabilitats i una alcaldessa que assumeix més carteres
de les que caldria. En aquest
sentit es pot dir que o les regidories de l’alcaldia patiran o les
feines de l’alcaldia quedaran
en un segon terme o bé totes

dues coses alhora. El segon
fet que demostra la poca força
del govern és la confecció del
PAM (Pla d’actuació municipal). Fet de corre cuita i sense
parlar-ne amb l’oposició. Ens
han dit que en aquesta revista es presentarà el
PAM. Esperem que
sigui totalment realista i no els despropòsits en que
molts partits van
fer el seu programa
electoral. Si el PAM és
només la suma dels programes electoral ja podem
avançar que serà un PAM fallit.
Per acabar incidim en la recollida d’escombraries...si us
plau, govern, podeu treballar
seriosament en aquest tema?
Podeu donar veu a la ciutadania? Podeu aclarir i no només
declaracions què passa amb el
contracte actual?
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