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EIX 1: Justícia Social
A C C I Ó  S O C I A L

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 
en risc 2020 2023 Ocupació

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 U A L T A T
Nom de l’acció 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

Justícia social, Territori i Medi Ambient, Promo-
ció 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 dispo-
sarà d’eines i mecanismes per poder exigir-ne el 
seu compliment.

Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
per el mandat 2019-2023
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E D U C A C I Ó
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

E S P O R T S
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 2020 Urbanisme

Posada en marxa del programa InserVela 2021 2021 Acció social, 
educació

Realització de programes de vela inclusiva 2021 2021 Acció social

Suport a les entitats esportives 2019 2023

G E N T  G R A N
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Realització d’activitats per a les persones grans que es troben soles 2020 2020 Acció social

Realització d’activitats de trobada intergeneracional 2021 2023 Joventut, 
participació

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

“ “
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H A B I T A T G E
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

C U L T U R A
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Aprovació del projecte de remodelació de l’antic convent de les Clarisses per a fer-
hi la nova biblioteca 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

F E S T E S
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

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
U R B A N I S M E

Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades
Arranjament de carrers per tal de suprimir barreres arquitectòniques i garantir 
l’accessibilitat 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 Governació

Impuls de les obres d’urbanització de les Canalies i el Cònsol 2020 2022

Urbanització del rial del Bareu 2021 2022
Desqualificació de la zona del Bareu Tronqueda a no urbanitzarble per a preservar-la 
com a espai natural 2020 2022 Medi ambient

Estudi de les deficiències de les urbanitzacions no recepcionades i impuls de la 
recepció 2020 2023

Aprovació d’una guia d’estil de carrers 2021 2021

M E D I  A M B I E N T
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

Aprovació i aplicació del Pla de gestió de Rials

Creació d’un espai d’interpretació dels rials

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 Comerç

Accions d’educació i sensibilització ambiental 2020 2022

Treball conjunt amb els centres educatius en educació ambiental 2020 2022 Educació

V I A  P Ú B L I C A ,  O B R E S  I  S E R V E I S
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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
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M O B I L I T A T
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

S E G U R E T A T  C I U T A D A N A
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Potenciació de la policia de proximitat 2020 2023

Accions per a l’augment les relacions entre veïnat i policia

Reforç de la vigilància policial 2020 2023

Realització d’accions de pacificació del trànsit

Eix 3: Promoció de la vila
P R O M O C I Ó  E C O N Ò M I C A

Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

Ocupació

Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades
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
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C O M E R Ç
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 Ports, Cultura i 
Patrimoni

Creació d’una marca/slogan propis 2020 2020

Regulació de les llicències per allotjaments turístics 2021 2023 Habitatge

T U R I S M E
Nom de l’acció 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

Oriol
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F I R E S
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

P A T R I M O N I
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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

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

Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades
Extensió de la tarifació social a altres serveis prestats per l’Ajuntament, com el casal 
d’estiu o el geriàtric, entre d’altres. 2020 2023 Educació, infància i 

joventut
Revisió l’actual tarifació social de les escoles bressol municipals. 2020 2020 Educació

Augment les bonificacions socials i ambientals als tributs municipals. 2019 2023 Acció social, medi 
ambient

Bonificació de l’IBI als habitatges que s’incorporin al mercat de lloguer assequible 2021 2021

Trasllat a la ciutadania la informació econòmica de forma entenedora i detallada. Comunicació

Inclusió de la perspectiva de gènere als tributs i pressupostos municipals. 2019 2023 Igualtat

R E C U R S O S  H U M A N S
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Valoració dels llocs de treball i ajustament de les fitxes i les retribucions a aquesta 
valoració. 2022 2023

Reforç de les àrees que no disposen del personal necessari per a desenvolupar 
correctament les seves tasques. 2020 2023

Actualització de les bosses de substitucions a les àrees amb molta rotació, com els 
serveis municipals o el geriàtric. 2020 2023 Serveis municipals, 

geriàtric.
Formació contínua als treballadors i treballadores. 2020 2023

Revisió del sistema de productivitats
Acompanyament institucional als treballadors: coneixement de la vila, comiat, 
arribada. 2019 2023

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

“ “
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S E R V E I S  G E N E R A L S ,  O R G A N I T Z A C I Ó  I  A T E N C I Ó  C I U T A D A N A
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Elaboració d’una guia de contractació pública social i ambiental per a aplicar a la 
contractació de l’Ajuntament. 2020 2020

Elaboració d’un pla de regularització dels contractes de l’Ajuntament. 2020 2020 Participació 
ciutadana

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

C O M U N I C A C I Ó
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

Creació d’una App per a que la ciutadania pugui comunicar les incidències de forma 
directa i rebre comunicacions de l’Ajuntament 2020 2020 Via Pública, Obres i 

Serveis, governació
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 Sanitat

Renovació de les cartelleres municipals. 2021 2021

P A R T I C I P A C I Ó  C I U T A D A N A
Nom de l’acció Inici FI Àrees implicades

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 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

“ “


