2020-2021, un any excepcional
Treballant contra la COVID-19

2020: amb i malgrat la COVID-19
Mesures econòmiques locals
d’urgència
Preses per pal·liar l’efecte de la Covid-19
a les empreses, persones autònomes
i famílies arenyenques durant el primer
confinament:
• Se suspenen els cobraments dels
serveis municipals de l’Escola Bressol
i l’Escola de Música.

Pla ReAcció 20

Ajuts

El Ple aprova per unanimitat una acció
municipal comuna a través del Pla
ReAcció 20. Les accions previstes en aquest
pla suposen la dedicació de 750.000 €
dels recursos municipals, entre despeses
ocasionades per la pandèmia com ajuts i
campanyes per la reactivació local.

Arenys de Mar rep 60.800 € de la Diputació
de Barcelona per a la reactivació econòmica
i social de la Covid-19.

• Creació del Punt d’informació
de la Covid-19, que el 15 de juliol
obre presencialment al Calisay.

• Revisió del calendari fiscal; IVTM, IBI…

• Condonació de les taxes d’ocupació
de terrasses i del mercat dels dissabtes
durant la suspensió d’activitats.
Es flexibilitza l’espai d’ocupació de
les terrasses per compensar l’efecte
de les restriccions.

• Reducció del 50% del cànon de
l’aigua per als mesos d’abril i maig.

• Serveis socials quadruplica (400%) les
demandes d’informació que s’atenen
durant el primer confinament.

• Es coordina el voluntariat arenyenc
per donar suport als més
vulnerables durant la primera crisi
del coronavirus. 120 voluntaris.
360 serveis en els dies del primer
confinament.

• Es posa la màxima disponibilitat
econòmica per fer front a les
demandes que es reben de Serveis
socials. Càritas i Creu Roja reben una
dotació de 35.000 €.

• Arran de les mesures de restricció
d’aforament s’han buscat espais
esportius alternatius per poder
seguir fent les activitats interiors.
Redistribuïnt horaris i espais.

• Increment de l’atenció ciutadana.
OAC multiplica per 4 el nombre
d’IDCAT emesos.

INFÀNCIA / EDUCACIÓ
• Gestió de les beques de menjador
escolar que cobriran entre un 70%
i un 100% del servei.

• Ajuts municipals per la compra
d’ordinadors portàtils per a alumnes
i estudiants d’Arenys de Mar.

•P
 er reforçar la comunicació
municipal es crea el canal Telegram
(2.000 apunts) i s’activa ArenysAPProp
(700 usuaris) per donar accés des
de dispositius mòbils.

• Campanya de carrer per prevenció
de la pandèmia: contractació
d’agents cívics i informadors juvenils
amb Creu Roja.

• Beques per a estudiants de l’Escola
de Música curs 2020-2021 (5.000 €).

• Es dobla la plantilla de monitoratge
del Casal d’Estiu (12.000 €).

• L’alumnat de sisè de primària pot fer
durant l’estiu les activitats de vela
escolar suspeses pel confinament.

• 12 nens del Centre Tallaferro van fer
una setmana de colònies gratuïtes
amb la FPT.

• Es crea un espai de jocs infantils
obert al mig de la Riera (Diada dels
Infants).
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SOLIDARITAT
• L’equip d’Atenció Primària fa el pregó
de Festa Major. Un reconeixement a
la seva tasca i dedicació.

• Arenys bat rècords a les donacions
de sang d’aquest any.

• S’incorpora una treballadora
familiar a Serveis Socials (proposta
Pressupost participatiu 2020).

• Radars pel bon veïnatge, un cop
passat el confinament es reactiva.

• Construïm vincles comunitaris i
impuls de ponts relacionals per
dissenyar valors de la vila.

I durant la pandèmia hem seguit treballant
Biblioteca
Arriba la primera subvenció per a l’obra de la
biblioteca a les Clarisses: 200.000 €, la dotació
màxima que permetia aquesta convocatòria
del Departament de Cultura.
I com serà la nova biblioteca a les Clarisses?

Recollida de residus
S’elabora el nou plec de recollida de residus i s’aposta
per l’expansió del Porta a Porta a tota la vila.
Es revisa el cost del servei i s’ajusta per poder fer
nova adjudicació el 2021. Es compraran 2 camions
nous (325.000 €). S’aprova un augment d’un 20% de
la taxa però es manté tarifa social de 11,45 € anuals
i s’augmenta a un 25% la bonificació per ús de la
deixalleria.

Energia solar
5 anys de bonificació IBI per la
instal·lació de sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric provinent del sol.

Defensora de la Ciutadania
Teresa Verdura nomenada nova
Defensora de la Ciutadania.
• Les Clarisses, nou espai per fer
proves de detecció de la COVID-19.

Educació
OCUPACIÓ / ECONOMIA
• Servei d’informació i atenció sobre
consultes laborals obert a tota la
ciutadania.

• Primeres ajudes municipal autònoms
i empreses per 74.000 €, beneficien a
42 peticions.

• Campanyes institucionals; Comerç
de proximitat, més que mai! i Fem
gran el petit comerç! Campanyes
de difusió i suport als restaurants i
menjar per emportar.

• Campanya d’estiu de turisme de
proximitat: Visita’ns! i nou itinerari
El Mapa del Tresor d’en Puntafí.

• Es crea un servei de deixalleria mòbil
itinerant per compensar els efectes
del confinament i les restriccions de
la Deixalleria. 12 punts nous.

L’INS Els Tres Turons posa en marxa,
aquest curs 2020-2021, un nou cicle
formatiu de grau mitjà de Manteniment
d’Estructures de Fusta i Mobiliari
d’Embarcacions d’Esbarjo.

Integració
Declaració Institucional de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar de suport
a la lluita antiracista. Es crea la Taula de
treball de Diversitat i Comunitat.
Impuls al projecte +PONT 18 per
acompanyar als joves migrats no
acompanyats i projectes per la seva
inserció laboral i social. Nou projecte
Sostre 360 per actuar amb 20 joves
sense llar ni referents familiars a la vila.

Autobús a l’Hospital
Nou servei d’autobús directe
a l’Hospital de Mataró amb 5 trajectes
diaris d’anada i tornada.

Mapa d’actuacions
Carrers
• 1 5 actuacions a voreres
i escossells. (380.000 €):
Doedes, Rial de Sa Clavella,
Capellans, Santa Clara,
Riera, Asil Torrent…

• Pavimentació del carrer
Hospital.

• Entorn Escaravar.

Intervencions
•O
 bres a les penyes
(Carrer Anselm Clavé, 59
i Molí de Mar amb un cost
de 150.000 €).

•R
 econstrucció del mur
del Paraíso.

•A
 rranjament de teulada,

Efectes dels temporals
i sostenibilitat
Les tempestes i temporals s’han succeït
des de la tardor de 2019 amb importants
danys al bens públics i privats i al territori.
Algunes de les borrasques han deixat marca
Amb nom propi com Glòria (gener 2020)
o Filomena (gener 2021).
• El mes de febrer l’Agència Catalana
de l’Aigua-ACA va realitzar les
tasques de retirada de sorra a la
desembocadura de la riera d’Arenys.
Tasques que es van allargar durant
un mes amb un cost de 110.000 €. Es
van retirar 6.300 m3 de sorra i va ferse un rebaix de 1,5 metres.

• Aconseguim que l’ACA assumeix
la despesa i faci la licitació de la
redacció del projecte d’endegament
del tram urbà del rial del Bareu.

canalitzacions i pista
de parquet danyada
al Poliesportiu Fondo
de les Creus.

Obra nova
•N
 au de la Brigada al Polígon
Industrial de Valldegata-Draper.

•O
 bra dels nous bucs musicals
i el local de la Creu Roja pel
Banc d’aliments als Jardins
de l’edifici Xifré.

•O
 bra de la tercera pista del
Poliesportiu Fondo de les Creus
(471.326,46 €).

Reparacions i millores
• Reparacions i intervencions
de sostenibilitat al C.C.Calisay
(90.000 €), amb una subvenció
de 30.000 € de la Generalitat
de Catalunya.

• Ports de la Generalitat ha reconstruït
i reforçat el dic de Llevant del Port,
malmès pel temporal. Hi ha aportat
60.000 m3 de pedra. Una obra que ha
costat 2.000.000 €.

• Campanya de platges i neteja de les
restes del Glòria i recuperació dels
espais de naturalització.

• Els danys provocats pel temporal
Glòria superen el milió i mig d’euros.

• Substitució de l’enllumenat
públic per tecnologia LED
(300.000 €).

• Es fa la redacció del projecte
de la urbanització de
l’avinguda de Canelies i es
presenta al veïnat.

#CulturaSegura
• S’aposta per la #CulturaSegura i es
creen fórmules imaginatives per
poder mantenir Sant Jordi durant el
primer confinament i les festes de
Sant Zenon i Sant Roc durant l’estiu.
Festa de la Gent Gran a la tardor
i Nadal i Carnaval! Si és virtual,
també val.

• Ràdio Arenys, millor ràdio als Premis
de la Comunicació 2020. S’impulsa
el procés de renovació del Consell
d’Administració i Consell Assessor i
es nomena nova direcció.
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2020

Hosteleria i restauració
Condonació
cobrament terrasses

Ampliació d’espai
de terrasses

Descompte de 112 dies (durant
l’Estat d’Alarma i mesures
Generalitat). Una reducció del 30%
de la taxa de 2020.

Més espai, sense cost afegit,
a les terrasses de vorera
per compensar la reducció
de l’aforament interior.

Ajuts a l’hosteleria,
la restauració i el comerç

Octubre lliure
de taxa

El mes d’agost es destinen
74.000 euros en ajuts. Es van
concedir 42 peticions (gairebé tots
amb el màxim ajut de 800 euros).

Durant el mes d’octubre les
terrasses de la llera de la Riera
van continuar la seva activitat
sense pagar la taxa.

Més ajuts al 2021
Propera nova convocatòria d’ajuts
al comerç (amb una base mínima
de requisits per facilitar-ne l’accés).

2021

Ampliació de la superfície
per a les terrasses
a la vorera
Més metres gratuïts a la vorera
per tal de mantenir l’aforament
complint les mesures COVID-19.

Canal web d’Ajuts
Creació d’un canal informatiu
via web d’ajuts i subvencions a
sectors econòmics.

Ampliació de la temporada
de terrasses a la llera
de la Riera
S’autoritza l’ampliació de la
temporada de terrasses als mesos
de maig i octubre, ambdós lliures
de la taxa corresponent.

Campanyes
institucionals
Diverses campanyes al carrer
i als mitjans locals i comarcals:

• Comerç de proximitat,
més que mai!

#CulturaSegura

• Fem gran el petit comerç!

S’aposta per la #CulturaSegura i es creen
fórmules imaginatives per poder mantenir
Sant Jordi durant el primer confinament
i les festes de Sant Zenon i Sant Roc durant
l’estiu. Festa de la Gent Gran a la tardor
i Nadal i Reis i Carnaval virtual també val
per impulsar i mantenir els cicles comercials.

• Campanyes de difusió
i suport als restaurants
i menjar per emportar
• Campanya d’estiu de turisme
de proximitat: Visita’ns!

Els Ajuntaments no tenen competència directa sobre el comerç ni poden donar ajuts al teixit
econòmic i empresarial, la competència en matèria de comerç, empresa i activitat econòmica
correspon a la Generalitat de Catalunya.

Tot i això, ho hem fet!

www.arenysdemar.cat

